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Anotace

V předložené	 práci	 je	 zpracována	 metoda	 prostorového	 disagregování	 dat	 pomocí	

spolupráce	vypočítávaných	statistických	ukazatelů	s třídami	datových	sad	Corine	Land	

Cover	a	Urban	Atlas	Land Use.	Výsledkem	výpočtu,	 založeném	na	korelační	 a	 regresní	

analýze,	 je	 regresní	 rovnice	 pro	 výpočet	 dílčích	 hodnot v libovolných	 oblastech	 České	

republiky.	 V teoretické	 části	 práce	 jsou	 vysvětleny	 základní	 pojmy,	 současné	 poznatky	

spojené	 s disagregací,	 rešerše	 dat	 a	 použité	 metodologie.	 V praktické	 části	 je	 uveden	

popis	postupu	k dosažení	požadovaných	výsledků.	Na	závěr	jsou	shrnuty	výsledky	práce	

a	jejich	validace.

Klíčová	slova: GIS,	disagregace,	Corine	Land	Cover,	Urban	Atlas	Land	Use,	statistika

Summary

This	 thesis	 provides	 elaboration	 of	 spatial	 disaggregation	method,	 which	 is	 based	 on	

interaction	of	 examined	 statistical	 indicators	with	Corine	Land	Cover	 and	Urban	Atlas	

Land	Use	datasets.	The	result,	based	on	correlation	and	regression	analysis,	is	equation	

of	 fitted	 regression	 model,	 dedicated	 to	 compute	 component	 values	 of	 statistical	

indicators	 in	 randomly	 selected	 areas	 of	 Czech	 Republic	 through	 land	 information

system	 HLanData.	 The	 theoretical	 part	 of	 thesis	 explains	 basic	 concepts,	 current	

knowledge	connected	with	disaggregation,	research	of	data	and	methodology.	Practical	

part	of	thesis	provides	description	of	the	procedure	used	for	reaching	required	results.	

The	end	of	the	thesis	summarizes	and	validates	the	results.

Keywords: GIS, disaggregation,	Corine	Land	Cover,	Urban	Atlas	Land	Use,	statistics
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Seznam	zkratek

CORINE Coordination	of	information	on	the	environment

ČR Česká	republika

ČSÚ Český	statistický	úřad

ČÚZK Český	úřad	zeměměřický	a	katastrální

EEA European	Environmental	Agency

ERDAS Earth	Resources	Data	Analysis	Systems

ESA European	Space	Agency

ESRI Environmental	Systems	Research		Institute

GIS Geografický	informační	systém

GMES Global	Monitoring	for	Environment	and	Security

GSE GMES	Service	Element

IČZÚJ Identifikační	číslo	základní	územní	jednotky

INSPIRE Infrastructure	for	Spatial	Information in	Europe

MMU Minimal mapped	unit
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Úvod

V současné	době,	kdy	je	společnost	čím	dál	tím	více	závislá	na	informacích,	roste	

také	význam	informačních	technologií a informačních	systémů obecně.	Přechod	většiny	

informačních	 systémů	 z analogové	 do	 digitální	 podoby	 umožnilo	 lidstvu získávat	

informace,	které	je	možno	aktualizovat a získávat	je	tak	v aktuální	podobě.

Široká	veřejnost	dnes	díky	tomuto	rozvoji	může	kromě	nových	a aktuálních	údajů	

získávat	 také	důležité	 informace	nejen	o	 tom,	 kdy	 se	události	 dějí,	 ale	 zejména	kde	 se	

dějí.	S takovouto	prostorovou	složkou	dokáže	pracovat	např.	tzv.	geografický	informační	

systém.	 Prostorová	 data	 lze	 pak	 využít	 v nejrůznějších	 analýzách	 pro	 velmi	 rozmanité	

spektrum	zaměření.	Úroveň	detailu	informace,	do	jejíž	hloubky	lze	zajít, přitom závisí	na	

možnostech a způsobech	pořízení	dat.	 Ta	můžeme	získat	měřením,	pozorováním	nebo	

odhadem	z jiných,	již	získaných	dat.

Nejzásadnější	obtíže	při	pokusu	získávat	data ve	stále	větší	úrovni	detailu	přináší	

právě	nedostatek	nebo	dokonce	úplná	absence	dat,	jelikož	tato	nemohla	být	dostatečně	

přesně	 změřena.	 V takovém	 případě	 je	 musíme	 určitým	 způsobem odhadnout	 nebo	

odvodit.	 Z různých	 zdrojů	 statistických	 dat	 lze	 získat	 ta,	 která	 se	 vztahují	 k určitým

územním	celkům,	zejména	k administrativním,	jako	jsou	obce,	okresy	nebo	kraje.	Pokud	

je	 však	 požadováno	 získání	 informace	 o	 údaji	 jen	 k určité	 části	 této	 administrativní	

jednotky,	je	zapotřebí	tyto	informace	nějakým	způsobem	dekomponovat,	disagregovat.	

Disagregaci	lze	však	provádět	různými	způsoby	s různě	přesnými	závěry.	Pokud	

tedy	 kupříkladu	 budeme	 disagregovat	 data	 pouze	 poměrově	 k ploše	 administrativní	

jednotky,	 nemusí	 jejich	 výsledek	 zcela	 souhlasit	 s povahou	 těchto	dat.	To	 znamená,	 že	

pokud	 je	např.	požadováno	zjištění	 informace	o	hustotě	zalidnění,	 tak	 její	rozložení	do	

plochy	 a následný	 odhad	 tohoto	 ukazatele	 pro	 určitou	 plochu	 může	 být	 nepřesný	

vzhledem	k tomu,	že	administrativní	jednotka	ve	skutečnosti	není	homogenní,	obsahuje	

tedy	části,	kde	se	očekává	vyšší	hustota	 zalidnění	 (zejména	zastavěné	oblasti),	naproti	
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tomu	 jsou	 zde	 však	 také	oblasti,	 kde	by	mohla	být hustota	 zalidnění	minimální	 (např.	

vodní	plochy).

Pro	 řešení	 tohoto	problému	se	pak	využívá	 jiných	datových	vrstev,	 které	právě	

takovouto	 povahu	 dat	 mohou	 do	 jisté	 míry	 modelovat.	 V současnosti	 je	 k těmto	

analýzám	možné	využít datových	vrstev	krajinného	pokryvu	nebo	využití	půdy,	 jelikož	

poskytují	právě	taková	data,	která	mohou	korespondovat	s požadovanými	statistickými	

ukazateli	 (např.	 tedy	 výše	 uvedená	 hustota	 zalidnění,	 která	 pravděpodobně	 bude	mít	

souvislost	s oblastmi	zástavby).

Tato	 práce	 se	 věnuje	 právě způsobu odhadování	 vybraných (zejména	

socioekonomických)	 údajů	 v libovolných	 částech	 České	 Republiky	 za	 pomoci	

dostupných	 dat	 využití	 krajinného	 pokryvu	 (Corine	 Land	 Cover) a dat	 využití	 půdy	

(Urban	 Atlas	 Land	 Use). V práci	 je	 vybráno	 několik	 statistických	 ukazatelů,	 které	 by	

mohly	 nějakým	 způsobem	 souviset	 s nejrůznějšími	 třídami	 krajinného	 pokryvu	 nebo	

využití	půdy.	Tato	souvislost	je	vyjádřena	statisticky,	pomocí	regresního	modelu.

Teoretická	 část	 práce	 se	 zaměřuje	 na	 popis	 využívaných	 metod	 disagregace.	

Věnuje	se	popisu	jednotlivých	složek	a vstupních	dat,	stejně	jako informačního	systému,	

jež	 bude	 využívat	 výsledků	 pro	 odhady	 vybraných	 socioekonomických	 ukazatelů.	

V praktické	 části	 práce	 je	 podrobně	 vysvětlena	 fáze	 zpracování	 dat	 pro	 vstup	 do	

jednotlivých	 analýz.	 Dále	 je	 popsán	 postup	 u	 jednotlivých	 analýz a	 jejich	 výsledky,	

včetně	grafů	a jejich	popisů.

Výsledkem	 práce	 by	 měly	 být regresní	 rovnice (pokud	 je	 nalezena	 souvislost	

mezi	 indikátory	 a	 vrstvami	 pokryvu),	 které	 později	 očekávají	 využití	 v systému	 pro	

průzkum	dat jednoho	z pilotních	projektů	HLanData (projekt	pro	harmonizaci	databází	

využití	 půdy	 a krajinného	 pokryvu),	 na	 němž	 pracuje	 společnost	 GISAT,	 s.r.o.	 Tyto	

rovnice	 budou	 sloužit	 k odhadování	 jednotlivých	 hodnot	 statistických	 ukazatelů	 pro	

oblasti,	jejichž	hranice	si	bude	uživatel	systému	moci	libovolně	definovat.		
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Teoretická	část

1.1 Cíle	práce

Tato	práce	je	orientována	k tomu,	aby	se	pomocí	vhodné	metody určily	regresní	

rovnice,	 reprezentující závislost	 vybraných	 statistických	 ukazatelů,	 dostupných	

prostřednictvím	statistických	dat	 Českého	statistického	úřadu,	na	 třídách	využití	půdy	

(vektorová	data	Urban	Atlas	Land	Use),	které	by	s těmito	statistickými	ukazateli	mohly	

nějakým	způsobem	souviset.	

Korelační a regresní	 analýza	 je	 metoda,	 založená na	 výpočtech	 charakteristik	

polohy a variability,	 zejména	 koeficientu	 korelace,	 následované	 výběrem	 vhodného	

regresního	modelu.	 Samozřejmostí	 při	 regresní	 analýze	 je	 splnění	 všech	 předpokladů	

pro	 použití a přijetí	 konkrétního	 regresního	 modelu	 (požadavky	 na	 normalitu	 dat,	

nulovou	střední	hodnotu	reziduí,	jejich	homoskedasticitu a nulovou	autokorelaci).

Dalším	cílem je pokusit	se nalézt	vztah	mezi	změnami	v území	vybraných	ploch	

v letech	 2000 a 2006 a vývojem	 vybraných	 statistických	 ukazatelů	 v	 těchto	 obdobích.	

Pro	tuto	analýzu	se	využívají	data	krajinného	pokryvu	CORINE	Land	Cover,	konkrétněji	

se	jedná	o	polygonovou	vrstvu,	která	v sobě	nese	informace	o	těch	oblastech,	kde	došlo	

k určitým	změnám	z jednoho	typu	pokryvu	na	typ	jiný.

Popis	 jednotlivých	 analýz	 je	 v práci	 podrobně	 rozepsán	 spolu	 s obsaženými	

doprovodnými	grafy a tabulkami.	Výsledky regresní	analýzy jsou	dále	ověřeny	náležitě	

validovány	 na	 vybraných	 testovacích	 plochách a okomentovány	 v závěrečné	 kapitole.	

K dosažení	 cíle	 je	 však	 potřebné	 uskutečnit	 nejprve	 rešerši	 použitých	 pojmů,	 metod

a dat.	 Data	 je	 dále	 zapotřebí nějakým	 způsobem	 získat a zpracovat	 je	 do	 podoby,	

s kterou	 se	bude	moci	pracovat	 v samotné	praktické	 části	 práce,	 kde	budou	 jednotlivé	

analýzy	provedeny.
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Výsledky	práce,	tedy	regresní	rovnice	pro	odhady	hodnot	statistických	ukazatelů	

pro	disagregované	subjednotky,	budou	použity	v krajinném	informačním	systému,	který	

je	 vytvářen v rámci	 projektu	 harmonizace	 databází	 krajinných	 pokryvů a využití	 půdy	

(HLanData) a je	řešen společností	GISAT,	s.r.o.

1.2 Návrh	postupu	práce

V této	 kapitole	 je	 nastíněn	 návrh	 metodologie	 pro	 získání	 požadovaných	

výsledků.

Prvním	krokem	 je	získání	povědomí	o	současném	stavu	problematiky	a	definici	

pojmu	 prostorové	 disagregace.	 Splnění	 cíle	 je	 dosaženo	 studiem	 příslušné	 literatury.	

Důraz	je	kladen	také	na	seznámení	se	s krajinným	informačním	systémem,	jako	jedním	

z pilotních	 projektů	 HLanData,	 vyvíjeným	 společností	 GISAT,	 s.r.o.	 Vzhledem	

k požadavku	nalézt	 vztahy	pro predikci	 rozložení	 statistického	ukazatele	 v prostoru	 je	

pak	 důležité	 provést	 rešerši	 dostupných	 statistických	 ukazatelů,	 z kterých	 jsou	 poté	

vybíráni	 potencionální	 kandidáti	 pro	 analýzu.	 Vybírání	 ukazatelů	 je	 založeno	 na	

možnosti	 jejich	 souvislosti	 s rozložením	 tříd	 datových	 sad	Urban	Atlas	 Land	Use	 nebo	

CORINE	Land	Cover	a	po	konzultaci	s vedoucím	a	konzultantem	práce.	Potřebné	datové	

sady	 (statistické	 ukazatele	 a	 datové	 sady	 krajinného	 pokryvu	 a	 využití	 půdy)	 jsou	

získány	ze	zdrojů	tato	data	poskytujících	a	dále	upraveny.

Úprava	datových	sad	spočívá	v první	řadě	ve	výběru	obcí	vstupujících	do	analýzy.	

Velký	 počet	 obcí	 produkuje	 obrovské	 množství	 polygonů	 tříd	 krajinného	 pokryvu	

a využití	 půdy.	 Pro	 zjednodušení	 práce	 a	 ušetření	 výpočetního	 času	 se	 provádí výběr	

vzorku	z obcí.	Na	základě	nekompletního	pokrytí	území	ČR	daty	Urban	Atlas	Land	Use	se	

nejdříve	omezí	výběr	na	ty	obce,	které	jsou	touto	datovou	sadou	pokryty.	Z nich	je	dále	

vybráno	 celkem	 285	 obcí	 jako	 vzorek	 pro	 další	 prováděné	 analýzy.	 Do	 vzorku	 jsou	

přidána	 také	 krajská	města,	 jelikož	 v těchto	 je	nejvýznamnější	 rozložení	 tříd	polygonů	

a slouží	jako	cenný	zdroj	informací	pro	analýzy.
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Data	 krajinného	 pokryvu	 a	 využití	 půdy	 jsou	 dále	 v GIS	 software	 upravena	 pro	

vstup	do	výzkumu.	Polygony	jednotlivých	typů	tříd	jsou	rozděleny	(agregovány)	dle	obcí	

a	 sumarizovány,	 čímž	 se	 dosáhne	 zisk	 rozlohy	 daného	 typu	 polygonu	 v každé	 obci.	

Důležité	 je	 vztáhnout	 rozlohy	 těchto	 polygonů	 k rozloze	 obce,	 tímto	 získáme	

proporcionální	 zastoupení	 třídy	 v obci.	 Pro	 zjednodušení	 zadávání	 dat	 je	 pak	 z těchto	

proporcionálních	dat	vytvořena	exportní	 tabulka,	ze které	 lze	generovat	přímá	vstupní	

data	 ke	 statistickému	 zpracování	 ve	 statistickém	 software.	 Některé	 třídy	 jsou	 dále	

sjednoceny	dle	jejich	tematického	zaměření	a	případně	transformovány,	nepovede-li	se	

ověřit	normalitu dat.

Pro	získání	odhadu	disagregovaných	hodnot	ukazatelů	 je	v této	práci	využívána	

regresní	 analýza,	 kdy	 se	 nejdříve	 konfrontují	 mezi	 sebou	 statistické	 ukazatele	

a jednotlivé	 třídy	 využití	 půdy	 nebo	 krajinného	 pokryvu.	 Výsledkem	 jsou	 X–Y	 bodové	

grafy	závislosti	každých	dvou	porovnávaných	proměnných	a	také	jejich	korelační	matice	

s vypočteným	 korelačním	 koeficientem,	 značícím	 míru	 lineární	 závislosti.	 Pokud	 je	

zjištěna	 závislost	 některých	 proměnných,	 přistupuje	 se	 k regresní	 analýze,	 kde	 je	

získána	regresní	rovnice	pro	predikci	hodnot	daného	statistického	indikátoru.	Součástí	

regresní	 analýzy	 je	 posouzení	 kvality	 modelu	 na	 základě	 F-testu	 a	 hodnoty	 indexu	

determinace,	a	také	validace	modelu.

Ověření	 modelu	 je	 dále	 provedeno	 pomocí	 stanovení	 odchylky	 odhadnutých	

a skutečných	 dat.	 To	 je	 možné	 prostřednictvím	 provedení	 kontrolního	 výpočtu

disagregace	v menším	územním	celku,	než	 jsou	obce	 (např.	městské	části).	Odhadnuté	

hodnoty	v těchto	územních	 jednotkách	by	měly v součtu	dávat	skutečnou	hodnotu	pro	

celou	obec,	což	ovšem	v praxi	není	možné	dosáhnout.	Výsledky	jsou	tedy	ještě	upraveny	

o korekční	 koeficient,	 který	 tuto	 rovnost	 zajistí.	 I	 přestože	 však	 celková	 sumace	

odhadnutých	 hodnot	 představuje	 skutečnou	 hodnotu	 ukazatele	 pro	 celek,	 hodnoty	

dílčích	územních	celků	se	mohou	lišit.	Toto	je	odchylka	skutečných	a	odhadnutých	dat,	

která	 se	vyjádří	procentuálně	 či	pomocí	absolutní	 odchylky	skutečných	a	vypočtených	

hodnot	ukazatele.
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1.3 Disagregace

Disagregace	je	označení	pro	rozdělení	nebo	rozklad	celku	na	menší,	dílčí	části,	je	

jakýmsi	 opakem	 agregace,	 při	 které jsou	 dílčí	 části	 shlukovány	 do	 větších.	 Prostorová	

disagregace	 pak	 pracuje	 s prostorovými	 prvky,	 jako	 jsou	 např.	 plochy	 ohraničené	

hranicemi	 (státy,	 kraje,	 obce	 atd.).	 Je-li	 tedy	 potřeba	 zjistit	 hodnotu	 nějakého	

statistického	ukazatele	pro	dílčí	část	takovéto	oblasti,	jejíž hodnotu	neznáme, na	základě	

hodnoty	pro	původní	 oblasti	 jako	 celku,	 je	 třeba	 využít	metod	prostorové	disagregace	

k odhadu	 nové	 dílčí	 hodnoty. Tyto	 hodnoty přitom	 ve	 výsledku	 musí	 v součtu	 dávat	

skutečnou	hodnotu	zkoumaného	ukazatele	pro	nadřazený	celek. [9],[14]

Hodnoty	ukazatele	však	nejsou vždy v území	rozmístěny	rovnoměrně.	Nelze	tedy	

kupříkladu	 tvrdit,	 že	 hustota	 obyvatelstva	 je	 po	 celém	 území	 konstantní,	 jelikož	 je	

ovlivněna	různými	faktory.	V urbanizovaných	částech (obecně	zastavěné	oblasti) se	tak	

bude	koncentrovat	mnohem	více	obyvatel,	než	v částech	neurbanizovaných	(např.	 lesy,	

vodní	plochy).	Proto	je	vhodné	využít	jiné	datové	sady,	kde	je	možné	zachytit	distribuci	

takovýchto	 ploch,	 čímž	 můžeme	 pomocí	 příčinné	 souvislosti	 (např.	 provedením	

korelační	 a	 regresní	 analýzy mezi	 hustotou	 obyvatelstva a přítomností	 zástavby)	

odhadnout	hodnoty	v těchto	subjednotkách.[14]

Tyto	metody	 patří	 mezi	 tzv. metody	 dasymetrické [14] a hojně	 jsou	 využívány	

např.	v tematické	kartografii.	Základním	principem	je	kombinace	dvou	typů	dat,	přičemž	

první	 data	 zastupují	 hodnoty	 zobrazovaného	 jevu a druhá	 datová	 sada	 slouží	 pro	

stanovení	 distribuce	 daného	 jevu	 v území.	 Tyto	 datové	 sady	mohou	 být	 již	 vytvořené	

mapy,	textové	popisy	nebo	statistické	údaje.	Areály	se	pak	ve	výsledku	vymezují	pomocí	

nejrůznějších	poloautomatických	či	automatických	metod.

V této	 práci	 se	 využívá	 metody	 disagregace	 na	 základě	 korelační a regresní	

analýzy,	 kde	 na	 vstupu	 první	 sadu	 dat	 reprezentuje	 zkoumaný	 jev,	 který	 je	 rozložen	

v území	 (statistický	 ukazatel,	 jako	 je	 např.	 hustota	 zalidnění).	 Druhý	 typ	 dat	 je	

reprezentován	 datovou	 sadou	 krajinného	 pokryvu	 (CORINE	 Land	 Cover)	 nebo	 využití	

půdy	(Urban	Atlas	Land	Use).	Výsledná	regresní	rovnice	se	využívá	pro	odhady	hodnot	
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vybraných	 statistických	 ukazatelů	 pro	 libovolné	 oblasti	 České	 Republiky	

(prostřednictvím	 krajinného	 informačního	 systému	 projektu	 HLanData). Tuto	metodu	

popisuje	několik	autorů.	[17],[21]

Podobná	metoda	 je dále	využívána např.	při	disagregaci	statistik	o	využití	půdy

[19].	Zde	jsou	však	data	dekomponována	do	pravidelné	rastrové	mřížky,	zatímco	zde	se	

jedná	 o	 zpracování	 především	 vektorových	 dat. Je	 možné	 provádět	 dekompozici	

prostorových	 dat	 i	 na	 základě	 objektově	 orientované	 analýzy urbanizovaných	 částí	

z družicových snímků	 IKONOS	 a	 poté	 zpracovat pomocí	 kombinace	 s dasymetrickými	

metodami [23],	 nebo	 provádět	 disagregaci	 pomocí	 vážených	 průměrů	 nad	 daty	

založenými	na	intenzitě	zástavby	(soil	sealing),	taktéž	do	rastrové	mřížky [24].

1.4 Projekt	HLANDATA

Program	HLanData	se	zaměřuje	na	schůdnou	harmonizaci	datových	sad	o	využití	

půdy a krajinném	pokryvu	na	 evropské	úrovni,	 tj.	 na	úrovni	Evropské	Unie.	Důvodem	

vzniku	 programu	 je	 tedy	 dosavadní	 absence	 takové	 harmonizace	 datových	 sad,	 která	

pracuje	 s využitím	 kategorizace a datového	 modelu,	 současně	 s požadavky	 koncových	

uživatelů	 na	 funkčnost	 těchto	 datových	 sad	 pro	 použití	 na	 evropské	 úrovni. Po	

harmonizaci	 jsou	 pak	 data	 poskytována	 v podobě	 nejrůznějších	 služeb.	 K dosažení	

uvedených	 cílů	 jsou	 vytvářeny	 nové	 webové	 služby.	 Ty	 pomáhají	 implementovat	

3 základní	 pilotní	 projekty,	 které	 mají	 sloužit	 k ověření	 harmonizačního	 požadavku.	

Každý	pilotní	projekt	se	přitom	zaměřuje	na	jednu	aplikační	oblast a výsledkem	by	měly	

být	modely	využití	půdy	pro	tyto	oblasti. [13]
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Obr.	1 - Přehled	organizace	pilotních	projektů	HLanData [13]

Nad těmito pilotními	projekty	je	postavena	infrastruktura	pro	sdílení	společných	

dat	(common	data	sharing	infrastructure),	která	je	implementována	v této	pro	projekty	

společnou a nadřazenou	 fázi	 (viz	 Obr.	 1),	 založené	 na	 integraci a harmonizaci	

dostupných	 evropských	 dat	 krajinného	 pokryvu a využití	 půdy	 (tzv.	 témat).	 To	 vše	

v souladu	s direktivou	INSPIRE	(směrnice	iniciovaná	Evropskou	komisí,	která	má	za	cíl

vytvoření	 evropského	 legislativního	 rámce	 potřebného	 k vybudování	 evropské	

infrastruktury	 prostorových	 informací).	 Projekt	 v této	 fázi	 se	 soustředí	 zejména	 na	

technické	 záležitosti a organizační	podporu	pro	 tvorbu	cyklů	 sdílení	dat	mezi	 různými	

poskytovateli	 dat	 o	 využití	 půdy	 nebo	 krajinném	pokryvu	 tak,	 aby	 byly	 dostupné	 pro	

využití	síťovými	službami.	[13]
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1.4.1 Pilot 1

Řešení	 prvního	 pilotního	 projektu	 (systém	 pro	 analýzu	 dat	 o	 využití	 půdy

a krajinném	 pokryvu	 pro	 pokročilé	 uživatele)	 je	 prováděno ve	 Španělsku a Lotyšsku.	

Slouží	 jako	 základna	 pro	 analýzy a využívání	 dat	 o	 krajinném	 pokryvu a využití	 půdy	

pokročilým	uživatelům	(což	jsou	zejména	techničtí	pracovníci	veřejné	administrativy	na	

lokálních,	 regionálních a národních	 úrovních,	 různí	 zástupci	 veřejných	 sektorů,	

soukromé	 společnosti,	 univerzity,	 kabinety a poradenské	 společnosti).	 Tito	 uživatelé	

vyžadují	 zpravidla	 přístupnost	 informací	 o	 krajinném	 pokryvu a využití	 půdy	

v různorodých	 formátech,	 popřípadě	přes	prohlížecí	 aplikace,	 kde	 jsou	některé	 funkce	

pro	běžné	uživatele	omezeny. [13]

1.4.2 Pilot 2

Druhý	pilotní	projekt (harmonizované a krajinné	informační	systémy)	je	zaměřen	

na	krajinné	informační	systémy a obsahuje	dvě	podčásti	(sub-pilotní	projekty).

Řešením prvního	subpilotního	projektu	(subpilot 2.1)	se	zabývá	Česká	Republika	

(společnosti	GISAT,	 s.r.o. a CENIA1) a zahrnuje	sběr	 informací,	 týkajících	se	krajinného	

pokryvu	nebo	využití	půdy.	Tyto	jsou	dále	spravovány	podle	oblastí	využití a požadavků

a potřeb	 národních	 organizací.	 Projekt	 má	 v konečné	 fázi	 přispět	 ke	 zvýšení	 využití	

(i opětovného)	harmonizovaných	dat,	poskytován	je	v podobě	implementace	národního	

krajinného	 informačního	 systému.	 Tento	 systém	 poskytuje	 uživatelsky	 přívětivé	

prostředí	 pro	 zkoumání	 a	 vizualizaci	 nejrůznějších	 socioekonomických	 statistik,	

popřípadě	jejich	kombinace.	V současné	době	je	ve	fázi	druhého	prototypu,	přístupného	

z webových	stránek	společnosti	GISAT,	s.r.o. [12]
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Obr.	2 – Ukázka	druhého	prototypu	subpilotního	projektu	2.1

Druhý	 subpilotní	 projekt	 (subpilot	 2.2)	 je	 řešen	 v Litvě.	 	 Hlavním	 úkolem	 je	

vytvořit	 národní	 krajinný	 statisticko-účetní	 systém,	 založený	 na	 službách	 GMES	

mapování.	 Tento	 systém je	 určen	 pro	 správu	 statistických	 záznamů	 o	 nejrůznějších	

krajinných	 prvcích.	 Slouží	 také	 jako	 důležitý	 nástroj	 pro	 plánování	 rozpočtů,	

zemědělských	kvót a územní	plánování	na	celostátní a obecní	úrovni.[13]

1.4.3 Pilot 3

Třetí	pilotní	projekt (stratifikace skládkových	oblastí) je	v kompetenci	Slovenska.	

Hlavní	náplní	tohoto	projektu	je	tvorba	webové	mapové	služby a aplikace,	zaměřující	se	

na	stratifikaci	skládkových	oblastí	na	základě	několika	GIS	vrstev	(využití	půdy,	krajinný	

pokryv,	 osídlení,	 obyvatelstvo a produkce	odpadu).	Aplikace	 tak	může	 sloužit	 zejména	

pro	 odstraňování	 sporných	 situací	 mezi	 společnostmi	 na	 ochranu	 prostředí,	

průmyslovým	 sektorem,	 vládou a veřejností,	 jelikož	 problémy	 spojené	 s produkcí	

odpadů	mohou	být	velmi	složité a založené	na	mnoha	dílčích	faktorech.	Další	použití	tkví	

v monitorování	 současných	 skládek,	 včetně	 těch	 nepovolených a dále	 při	 hledání	

vhodných	míst	pro	tvorbu	nových	oficiálních skládek	odpadu.[13]
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1.5 Data	využití	půdy a krajinného	pokryvu

Naše	 životní	 podmínky,	 evropská	 příroda a její	 biodiverzita	 jsou	 často	

ohrožovány	 nejrůznějšími	 vlivy	 změn	 počasí a klimatu,	 nebo i činností	 člověka.	

V současnosti	lze	však	tyto	hrozby	nejenom	identifikovat,	ale	taktéž	je	možné	se	pokusit	

jim	 předcházet.	 Geografické	 informační	 systémy	 k dosažení	 těchto	 cílů	 pomáhají	

výraznou	měrou.

V zemích	Evropské	Unie	byla	implementována	řada	nařízení,	jako	např.	Rámcová	

směrnice	 o	 vodě	 (zavádí	 nový	 přístup	 k hospodaření	 s vodními	 zdroji	 na	 bázi	 studia	

povodí a snaží	 se	o	 zlepšení	 stavu	vodních	zdrojů,	 jejich	udržitelné	využívání a snížení	

účinků	 povodní a období	 sucha)[8],	 různé	 tematické	 strategie	 (o	 ochraně	 půdy,	

biodiverzitě,	urbanizovaných	oblastech	atd.)	nebo	různá	nařízení	týkající	se	zemědělské	

politiky,	znečišťování	ovzduší,	správy	zdrojů	atd.

K integraci	těchto	dat	byly	dále	vyvinuty	např.	program	CORINE	nebo	projekt	GSE	

Land.

1.5.1 Program	CORINE

V červnu	 roku	 1985	 inicializovala	 Evropská	 Komise	 program	 pro	 koordinaci	

informací	 o	 životním	 prostředí	 (Coordination	 of	 information	 on	 the	 environment),	

neboli	 CORINE.	Tento	program	má	 za	 úkol	 dosáhnout	 celkem	 tří	 cílů.	 Prvním	cílem	 je	

kompilace	nejrůznějších	tematických	informací	o	státech	Evropské	Unie,	které	hrají	pro	

členské	země	zásadní	roli.	Druhým	cílem	je	koordinace	těchto	souborů	dat a organizace	

informací	 buď	 na	 úrovni	 určitého	 členského	 státu,	 nebo i na	 mezinárodní	 úrovni.	

Poslední	 cíl	 spočívá	 v zajištění	 konzistentních	 informací a kompatibility	 jednotlivých	

dat.[4]
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Data,	 která	 jsou	 obsažena	 v programu	 CORINE,	 závisí	 na	 rozdělení	 vlastností	

životního	prostředí,	 jako	 jsou	např.:	 stav	 jednotlivých	prostředí,	geografická	distribuce

a bohatost	 divoké	 vegetace a zvířectva,	 geografická	 distribuce a stav	 přírodních	 ploch,	

kvalita a bohatost	vodních	zdrojů,	 struktura	krajinného	pokryvu a stav	půdy,	množství	

toxických	látek	vypouštěných	do	prostředí,	seznamy	přírodních	nebezpečí	atd.	[4]

Svým	pokrytím	se	jedná	o	plochu	2,3	milionů	km2 ve	12	zemích.	Celkem	obsahuje	

1500	standardních	mapových	listů,	které	využívají deset různých	projekčních	systémů.	

Nejmenší	plocha	 jedné	mapovací	 jednotky	 je	25	ha,	 je	 zde	více	než	700 000	polygonů,	

tvořících datovou	základnu	vektorových	dat	o	velikosti	zhruba	jednoho gigabytu.	Třídy	

krajinného	pokryvu	lze	svým	zobecněním	kategorizovat	do	tří úrovní	(viz	níže).[4]

Program	CORINE	si	do	budoucna	nadále	klade	za	 cíl	uskutečňovat	 snahy	o	 zisk

a shromáždění	informací	o	životním	prostředí a jeho	změně	během	času.	To	vše	tak,	aby	

bylo	 možné	 informace	 třídit a využívat	 nejen	 na	 mezinárodní	 úrovni,	 ale	 také	 úrovni	

Evropské	 komunity,	 národní	 úrovni a regionální	 úrovni.	 K dosažení	 tohoto	 cíle	 jsou	

určeny	procedury	pro	porovnávání,	standardizování a výměnu	dat	o	životním	prostředí	

mezi	 státy	 Evropské	 Unie, a také	 tvorba	 geografického	 informačního	 systému,	 který	

slouží	pro	přípravu a implementaci	členské	politiky.[4]

1.5.2 Projekt	CORINE	Land	Cover

CORINE	 Land	 Cover	 je	 projekt	 zaměřený na	 zprostředkovávání	 lokalizovaných	

geografických	informací	o	krajinném	pokryvu a je	součástí	programu	CORINE.

Definice:	Fyzický a biologický	pokryv	zemského	povrchu,	včetně	uměle	vytvořených	

ploch,	 zemědělských	 oblastí,	 lesů,	 přirozených a částečně	 přirozených	 oblastí,	 mokřadů,	

vodních	těles. [16]

Na	základě	předchozí	práce	na	programu	CORINE a jeho	informačním	systému	se	

zjistilo,	že	informace	o	krajinném	pokryvu,	reliéfu,	drenážních	systémů	atp.	jsou	zásadní	
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pro	správu	životního	prostředí a přírodních	zdrojů.	Informace	o	krajinném	pokryvu	jsou	

tedy	důležitým	zdrojem	pro	různé	další	projekty	programu	CORINE.	

Dalším	 důvodem	 pro	 realizaci	 tohoto	 projektu	 je	 fakt,	 že	 různé	 databáze	 nebo	

samostatná	 data	 o	 krajinném	 pokryvu	 vytvářená	 pro	 samostatné	 účely	 jednotlivých	

členských	zemí	bylo	obtížné	integrovat	do	jednoho	celku	tak,	aby	bylo	možné	je	použít	

na	 národní	 nebo	 mezinárodní	 úrovni.	 Data	 byla	 buď	 příliš	 roztříštěná,	 nebo	

nehomogenní a obtížně	získatelná.	[4]

Některé	 země	 se	 navíc	 příliš	 neangažovaly	 v tvorbě	 map	 krajinného	 pokryvu

a jejich	 udržování	 v aktuálním	 stavu,	 protože	 to	 jednoduše nepotřebovaly.	 Možnosti	

využití	 dat	 krajinného	 pokryvu	 se	 tak	 zvětšily	 až	 v současné	 době	 rychlého	 rozvoje	

geografických	 informačních	 systémů a snahy	 poznat a pochopit	 vztahy	mezi	 jednáním	

člověka a zákonitostmi	 přírody.	 Zezačátku	 tak	 byla	 data	 o	 krajinném	 pokryvu	

poskytována	pouze	pro	menší,	zejména	urbanizované a zemědělské	oblasti a také	oblasti	

projektů	zaměřených	na	infrastrukturu.[4]

Díky	 přítomnosti	 družicových	 systémů	 bylo	 možné	 čerpat	 data	 z družicových	

snímků	při	 tvorbě	databáze	krajinného	pokryvu	(pro	 různá	měřítka	 to	byla	např.	data	

z družic	 SPOT,	 TM/MSS	 nebo	 NOAA	weather	 satellites).	 Navíc	 se	 při	 tvorbě	 využívala	

data	z pozemního	pozorování a také	leteckého	snímkování.	V roce	1986	pak	byl	schválen	

první	pilotní	projekt	realizace	CORINE	Land	Cover	v Portugalsku,	při	němž	bylo	možné	

definovat	metodologii a terminologii	nového krajinného	pokryvu.[1]

Aktualizace	dat	může	být	prováděna	dvěma způsoby:	První	spočívá	v tom,	že	se	

bude	databáze	obnovovat	v časovém	 intervalu	5	až	10	 let,	přičemž	při	každé	 takovéto	

aktualizaci	 je	 opakovaně	používán	 stejný	 způsob	 interpretace	 jako	při	 tvorbě	původní	

databáze.	 Druhý	 způsob	 umožňuje	 využití	 geografických	 informačních	 systémů

a integrovaného	 zpracovávání	 družicových	 či	 leteckých	 snímků,	 kde	 data	 jsou	

aktualizována	kontinuálně.[1]
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Data	 CORINE	 Land	 Cover	 umožňují	 na	 úrovni	 Evropské	 komunity	 určovat

a implementovat	 politiku	 životního	 prostředí.	 Spojením	 s ostatními	 daty,	 např.	 daty	

o klimatu,	 půdě	 apod.,	 lze	 tvořit	 další	 rozsáhlé	 analýzy a na	 jejich	 základě	 provádět	

nejrůznější	rozhodnutí.

Informace	 o	 krajinném	 pokryvu	 umožňují	 zobrazovat	 efekty	 nejrůznějších	

přírodních i antropogenních	 fenoménů,	 jako	 např.	 změny	 krajiny	 zapříčiněné	

rozšiřováním	 urbanizovaných	 částí,	 desertifikací	 oblastí,	 úbytkem	 lesů,	 postupným	

vysušováním	 vlhkých	 oblastí	 (mokřad)	 aj.	 Zejména	 se	 při	 využití	 krajinného	 pokryvu	

tedy	 jedná	 o	 záležitosti	 přírodních	 prvků,	 zatímco	 data	 o	 využití	 půdy	 (viz	 níže)	 jsou	

naopak	koncipována	jako	zdroj	socio-ekonomických	ukazatelů	pro	zemský	povrch.[4]

Pro	 současné	 možnosti	 řízení	 informací	 o	 životním	 prostředí	 tedy	 musí	 data	

krajinného	 pokryvu	 splňovat	 určité	 požadavky:	 musí	 být	 jak	 kartografická,	 tak

i statistická a musí	 být	 zajištěno,	 aby	 bylo	 možné	 data	 použít	 na	 různých	 úrovních	

rozhodování a v různém	měřítku.	Zároveň	musí	být	umožněno	orgánům,	které	provádějí	

rozhodnutí,	 identifikovat,	 monitorovat a aktualizovat	 informace	 o	 krajinném	 pokryvu,	

které	spadají	pod	jejich	oblast	(stát,	region).[4]
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Tabulka	1 - Vztah	mezi	měřítkem a uspokojováním	potřeb (podle	[4])

Měřítko Potřeby Typ	rozhodování

1	:	1 000	000 Hlavní	dlouhodobé	trendy	v porovnávání	

vzorů	krajinného	pokryvu	v mezinárodním	

měřítku.

Řízení	národních	programů

a programů	členských	států,	

příprava	zásadních	vývojových	

programů

1	:	100	000 Řízení	životního	prostředí	na	úrovni	

jednotlivých	států.	Identifikace a lokalizace	

hlavních	problémových	oblastí

Monitorování	implementace	státní	

politiky a politiky	Evropského	

společenství.

1	:	25	000 Monitorování	krajinného	pokryvu	na	

regionální	úrovni a správa	citlivých	oblastí.

Lokální	správa.

Při	 tvorbě	 názvosloví	 CORINE	 Land	 Cover	 se	 bralo	 v potaz,	 že	 se	 systémem	

krajinného	 pokryvu	 jsou	 neoddělitelně	 spjaty	 4	 elementy:	 měřítko,	 nejmenší	 rozloha	

mapované	 oblasti	 na	 povrchu,	 povaha	 základních	 použitých	 informací	 (data	

z družicového	 pozorování	 Země) a struktura	 terminologie	 (a	 počet	 prvků	 v ní	

obsažených).	 Po	 diskusi	 s uživateli	 databáze	 CORINE a experty	 z USA	 se	 dospělo	 ke	

konečné	 struktuře	 názvosloví	 jako	 je	 na Obr.	 3,	 který	 zachycuje	 logickou	 strukturu

názvosloví	CORINE	Land	Cover.	[4]
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Obr.	3 - Logická	struktura	názvosloví	CLC (přeloženo	z [4])

Názvosloví	 CORINE	 Land	 Cover	 je	 tedy	 rozděleno	 do	 3	 úrovní	 podle	 stupně	

abstrakce	(kompletní	seznam	viz	Příloha	č.1)[4]:

 1.	úroveň	zahrnující	hlavní	kategorie

 2.	úroveň,	čítající	celkem	15	tříd,	pro	měřítka	1	:	500 000 a 1	:	1 000 000

 3.	úroveň,	čítající	celkem	44	tříd,	pro	měřítko	1	:	100 000

Přidána	může	být	ještě	čtvrtá	úroveň, a to	buď	pro	všechny,	nebo	jen	pro	vybrané	

třídy.	Tyto	nové	třídy	však	samozřejmě	musí	splňovat	podmínku,	že	musí	spadat	pouze	

do	jedné	třídy	vyšší	úrovně	(nesmí	tedy	zaujímat	oblast,	kde	je	více	tříd).	Závisí	tedy	na	

3.	úrovni,	která	musí	být	v databázi	již	zavedena.

Data	Corine	Land	Cover	lze	stáhnout	z internetových	stránek	Evropské	agentury	

pro	 životní	 prostředí	 EEA	 (European	 Environment	 Agency)[5],	 kde	 jsou	 k dispozici	

zdarma	ve	formě	vektorových	dat	k rokům 2000,	2006 a v současnosti i aktualizace	pro	

rok	2011.	Součástí	 jsou	také	legenda	v různých	formátech,	údaje	o	metodologii,	soubor	

souřadnicového	 systému	 (který	 je	 nastaven	 na	 souřadnicový	 systém	 ETRS89-LAEA)
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a nejrůznější	 dokumentace	 k datům.	 Samotná	 vektorová	 data	 jsou	 rozdělena	 do	 ZIP	

archívů	 podle	 třídy	 krajinného	 pokryvu,	 avšak	 společná	 pro	 celou	 oblast	 Evropského	

společenství.

1.5.3 Projekt	GSE	Land

Tento	 projekt	 byl	 v letech	 2006	 až	 2009	 financován	 Evropskou	 kosmickou	

agenturou	 (dále	 jen	 ESA) v rámci	 Globálního	 monitoringu	 životního	 prostředí

a bezpečnosti	 (dále	 jen	 GMES),	 což	 je	 spojená	 iniciativa	 ESA a Evropské	 Komise	

k poskytování	 geoinformačních	 služeb,	 které	 podporují	 Evropskou	 politiku	 v rámci	

životního	 prostředí,	 soudržnosti,	 zemědělství,	 zahraniční	 pomoci a bezpečnosti.	 GMES	

má	 taktéž	 za	 cíl	 pomocí	 tohoto	 projektu	 dosáhnout	 harmonizace	 mezi	 roztříštěnými	

národními	 standardy	 v oblastech	monitoringu a bezpečnosti.	 ESA	 podporuje	 produkty	

zejména	 jejím	 financováním	 informačních	služeb	založených	na	získávání a zpracování	

družicových	dat.[2]

GSE	 Land	 se	 snaží	 o	 zprostředkovávání	 geografických	 informací	 o	 rozlehlých	

oblastech	 Evropy	 v garantované	 přesnosti a za	 přijatelnou	 cenu, a také	 o	 možnostech	

poskytování	 velkého	 množství	 nástrojů a aplikací,	 spojených	 s půdou a životním	

prostředím	 obecně.	 Hlavními	 pilíři,	 na	 které	 se	 GMES	 zaměřuje,	 je	 zejména	 studium	

změny	krajinného	pokryvu	nebo	využití	půdy	v Evropě	(zejména	za	pomoci	zpracování	

družicových	 dat) a studium	 environmentálního	 napětí	 v Evropě	 (tlak	 na	 životní	

prostředí)[11].	V České	Republice	je	partnerem	projektu	firma	GISAT,	s.r.o.	

Oproti	 programu	 CORINE	 Land	 Cover	 nabízí	 GSE	 Land	 zejména	 správu

a aktualizaci	 geografických	 informací	 týkajících	 se	 změny	 pokryvu	 nebo	 využití	 půdy	

zaměřené	přímo	na	urbanizované	oblasti	nebo	oblasti,	kde	jsou	geoinformace	nějakým	

způsobem	s urbanizací	spojeny	(pokrytí	území	je	tedy	omezeno	pouze	na	některé	části	

republiky,	 zejména	 krajská	 města	 nebo	 nejvíce	 urbanizované	 oblasti).	 Další	 důležitý	

rozdíl	 spočívá	 ve	 velikosti	 minimální	 mapované	 jednotky,	 která	 je	 v tomto	 případě	

mnohem	menší.



Vlastimil	Starý	:	Prostorová	disagregace	s využitím	dat	LU/LC

						2012 18

Projekt	 GSE	 Land	 nabízí	 následující	 produkty a služby:	 Urban	 Atlas	 (atlas	

urbanizovaných	 oblastí),	 Impervious	 areas	 and	 Sealing	 Levels	 (nepropustné	 oblasti),	

Inland	Quality	or	Contamination	(kvalita	/	kontaminace	vnitrozemní	vody) a Irrigation	

or	 Agricultural	 Water	 consumption	 (zavlažování	 /	 spotřeba	 vody)[11].	 Z uvedených	

služeb	se	tato	práce	bude	dále	věnovat	pouze	popisu	služby	Urban	Atlas,	jelikož	v rámci	

tohoto	atlasu	lze	získat	data	o	využití	půdy	(land	use),	která	budou	v práci	použita.

1.5.4 Urban	Atlas

Tato	 služba	 poskytuje	 základnu	 pro	 široké	 spektrum	 indikátorů	

o urbanizovaných	 oblastech,	 zejména	 zaměřených	 na	 ochranu	 půdy,	 řízení a ochranu	

vodních	zdrojů a urbanizovaných	struktur, a také	kontrolu	rizika	povodní.	Je	založena	na	

terminologii	 vzniklé	v rámci	programu	CORINE	/	MOLAND a působí	 jako	 standard	pro	

evropské	 produkty	 krajinného	 pokryvu a využití půdy,	 týkajících	 se	 mapování

a statistiky.[11]

K získání	 dat	 o	 využití	 půdy	 se	 používá	 poloautomatického	 zpracovávání	

nejrůznějších	 dat,	 získaných	 zejména	 pomocí	 družicového	 snímkování	 (družicový	

systém	 SPOT-5).	 Dále	 je	 využita	 databáze	 TeleAtlas	 (známá	 zejména	 díky	 tvorbě	 dat	

týkajících	se	dopravních	sítí,	kdy	tato	jsou	hojně	využívána	v navigačních	systémech).	Ke	

tvorbě	dopomáhá	také	konfrontace	s topografickými	mapami	(ta	je	většinou	prováděna	

manuálně),	ověřování	výsledných	podkladů	 se	pak	provádí	 ještě	 s podporou	 leteckého	

snímkování.	Součástí	jsou	také	různé	algoritmy	pro	sledování	změn	využití	půdy.	[20]

Služba	Urban	Atlas	 je	 specifická	 tím,	 že	poskytuje	dobrý	 základ	pro	 prostorové	

statistické	 výpočty a revizi	 městských	 plánů	 pro	 plánování,	 politické	 kruhy,	 ekology

a ostatní	veřejné	subjekty,	které	se	zabývají	plánováním a správou	měst.	 	V současnosti	

Urban	Atlas	poskytuje	využití	dat	týkajících	se	přes	500	nejdůležitějších	urbanizovaných	

oblastí	 v Evropě,	 od	 roku	 2013	 se	 pak	 počítá	 s pravidelnými	 aktualizacemi	 všech	

hlavních	 evropských	 urbanizovaných	 konglomerací	 pomocí	metodologie	 služby	 Urban	

Atlas.	[20]
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Pokrytí	 půdy	 je	 popsáno	 pomocí	 materiálu,	 který	 ji	 pokrývá.	 Využití	 půdy	

urbanizovanými	strukturami a strukturami,	které	s nimi	mají	nějakou	souvislost,	mají	na	

prostředí	 největší	 dopad	 z různých	 hledisek,	 jako	 jsou	 např.	 pokrytí	 půdy a její	

propustnost,	nejrůznější	narušování	životního	prostředí	dopravou,	hlukem	(vznikajícím	

zejména	 z přítomnosti	 dopravních	 sítí	 jako	 silnice,	 železnice	 atd.),	 intenzivním	

využíváním	 přírodních	 zdrojů,	 skládkami	 odpadů,	 znečištěním	 atd.	 S tím	 souvisí	 také	

rozrůstání	 měst,	 které	 je	 závislé	 na	 ekonomickém	 vývoji,	 poptávce	 po	 bydlení

a rozšiřování	dopravních	sítí.[20]

Většinou	 se	 data	 ze	 služby	 Urban	 Atlas	 hojně	 kombinují	 s dalšími	

geograficko-informačními	 procedurami,	 modely a daty	 k získání	 nejrůznějších	 analýz

a popisů,	 které	 umožní	 uživateli	 lépe	 poznat	 stav a dopady	 využívání	 půdy.	 Výsledky	

jsou	pak	nejrůznější	mapové	výstupy,	statistiky,	ukazatele	nebo	scénáře.	

Terminologie	služby	Urban	Atlas	Land	Use	je	založena	na	detailnější	 identifikaci	

umělých	 (urbanizovaných)	prvků	(rozlišuje	např.	více	stupňů	nesouvislé	zástavby,	než	

data	 CORINE	Land	Cover,	 na	 jejíž	 2.	 úrovni	 je	 terminologie	 těchto	 uměle	 vytvořených	

oblastí	založena),	 terminologie	přírodních	zdrojů	 je	pak	více	abstraktní	 (ta	 je	založena	

na	 1.	 úrovni	 tříd	 CORINE	 Land	 Cover), viz	 Příloha	 č.2. Nejmenší	 mapovaná	 jednotka	

(MMU)	může	zaujímat	oblast	o	rozloze	0,25	ha	v	případě	uměle	vytvořených	ploch a 1	ha	

pro	ostatní	třídy.	[20]

Měřítko	 služby	 Urban	 Atlas	 Land	 Use	 je	 1 : 10 000,	 umožňuje	 tedy	 detailnější	

geometrické	 rozlišení,	 než	 v případě	 dat	 CORINE	 Land	 Cover,	 z čehož	 je	 možno	 těžit	

zejména	 při	 tvorbě	 regionálních	 analýz.	 Data	 jsou	 využitelná	 nejrůznějšími	

geografickými	 informačními	 systémy,	 jsou	 zdarma a jsou	 snadno	 porovnatelná	 díky	

velké	přesnosti	(která	je	v podstatě	již	definována	– validací	za	pomoci	leteckých	snímků	

by	měla	přesnost	dosahovat	až	95 %).[20]

Z hlediska	 budoucnosti	 služby	 Urban	 Atlas	 Land	 Use	 se	 očekává	 přesun	 od	

prostého	monitorování a popisu	 jak	 současných,	 tak i historických	 záležitostí	 směrem	

k předpovídání,	 tvorbě	 trendů a nejrůznějších	 scénářů.	 V plánu	 je	 také	 systematické	
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snižování	 nákladů	 na	 produkci	 dat,	 přičemž	 jejich	 efektivnost	 by	 se	 měla	 zvyšovat.	

V delším	časovém	horizontu	 je	pak	na	programu	také	propojit	 integrované	služby	GSE	

Land a umožnit	aplikaci	těchto	služeb	v rámci	Evropské	Unie	jako	celku.	Aktualizace	dat	

se	provádí	v intervalu	3	let.[11]

Výsledný	 datový	 typ,	 který	 je	 distribuován	 široké	 veřejnosti,	 bývá	 nejčastěji	

v podobě	 vektorových	 dat,	 poskytován	 však	 může	 být i v podobě	 dat	 rastrových	

(zejména	 pro	 využití	 aplikacemi	 ERDAS).	 Nedílnou	 součástí	 jsou	 atributové	 tabulky,	

obsahující	 statistiky	 k jednotlivým	 prostorovým	 datům.	 Tato	 data	 mohou	 být	 buď	 ve	

formátu	 vhodném	 pro	 použití	 v geografických	 informačních	 systémech	 (formát	 ESRI	

ShapeFile),	nebo	ve	formě	statistických	dat	o	využití	půdy	nebo	změnách	využití	půdy.	Je	

možné	si	produkt	objednat i jako	analogovou	(papírovou)	mapu.[10]

Data	Urban	Atlas	Land	Use	jsou,	stejně	jako	je	tomu	v případě	dat	CORINE	Land	

Cover,	 k dispozici	 ke	 stažení	 zdarma	 z oficiálních	 internetových	 stránek	 agentury	 pro	

životní	prostředí	EEA	(European	Environment	Agency)[10].	Data	lze	stáhnout	zvlášť	pro	

každý	členský	stát	Evropské	Unie [15].	Jsou	navíc	rozdělena	ještě	podle	urbanizovaných	

oblastí,	které	tvoří	dohromady	větší	celky.	Tyto	celky	 je	možné	stáhnout	v ZIP archivu,	

který	obsahuje	soubor	ve	formátu	ESRI	ShapeFile,	atributovou	tabulku	ve	formátu	dBase

a také	 metadata a mapový	 výstup	 dané	 oblasti	 ve	 formátu	 PDF,	 jehož	 součástí	 je

i legenda.	 Pro	 Českou	 Republiku	 je	 zde	 dispozici	 celkem	 13	 archívů	 pro	 13	 krajských	

měst	(archívy	jsou	tedy	ke	krajským	městům	vázány).

1.6 Rešerše	dostupných	statistických	dat	o	obcích

Mapová	aplikace,	která	bude	využívat	regresních	rovnic	(výsledek	této	diplomové	

práce), by	 měla	 podporovat	 zobrazování	 různých	 statistických	 ukazatelů.	 Jedním	

z požadavků	na	rozšíření	stávající	aplikace	je	požadavek	odvozovat	zcela	nové	ukazatele	

pomocí	porovnávání	(korelace)	statistických	ukazatelů	již	známých.	Pro	jejich	vyhledání

a získání	se	využívá	webového	portálu a databáze	Českého	statistického	úřadu.
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Vyhledání	vhodných	statistických	ukazatelů	spočívá	v	první	řadě	v požadavku	na	

zajištění	 konzistence datových	 sad.	 Protože	 data	 krajinného	 pokryvu	 CORINE	 Land	

Cover,	 která	 později	 vstupují	 do	 korelační a regresní	 analýzy	 (viz	 níže),	 se	 vztahují	 k	

létům	2000 a 2006,	je	potřebné	najít	ukazatele,	které	se	taktéž	vztahují	k	těmto	rokům.	

Dalším	 důvodem	 je	 sledování	 změn	 krajinného	 pokryvu, a tedy	 změn	 odvozených	

hodnot	v těchto	letech	2000	až	2006. Obdobně	se	postupuje	u	dat	Urban	Atlas	Land	Use	

datovaných	k roku	2010,	i	zde	je	třeba	zajistit,	aby	se	datum	obou	porovnávaných	sad,	

alespoň	v rámci	roku,	shodovalo.

1.6.1 Územně	analytické	podklady	za	obce	ČR

Územně	 analytické	 podklady	 jsou	 podklady	 pro	 rozbor	 udržitelného	 rozvoje	

území,	 iniciovány	 Českým	 statistickým	 úřadem.	 Obsahují	 množství	 tabulek	

s nejrůznějšími	statistickými	indikátory,	týkajících	se	obcí	ČR	a	městských	částí	Hlavního	

města	 Prahy. Tabulky	 jsou	 přístupné	 na stránkách	 Českého	 statistického	 úřadu	 ve	

formátu	XLS (formát	Microsoft	Excel)	 a jsou	prezentovány	 jako	datové	vrstvy	pro	GIS,

poskytující data	za	jednotlivé	obce pro	roky	2006	až	2010.	Dále	jsou	k dispozici	data	ze	

sčítání	 lidu,	 domů	 a	 bytů	 pro	 rok	 2001. Tato	 data	 lze	 teoreticky	 použít	 pro	 sledování	

změn	 statistických	 ukazatelů	 mezi	 roky	 2000	 a	 2006.	 Problém	 je	 absence	 některých	

základních	 statistických	 ukazatelů	 v této	 publikované	 tabulce.	 Součástí	 tabulek	 je	

i legenda,	vysvětlující	označení	jednotlivých statistických	indikátorů.	S dalšími	datovými	

vrstvami	 lze	 tabulky	 propojit	 např.	 na	 základě	 kódů	 obcí	 (IČZUJ).	 V této	 databázi	 jsou	

taktéž	 k dispozici	 vrstvy	 ve	 formátu	 ESRI	 ShapeFile	 nebo	 DGN,	 týkající	 se	 hranic	

základních	sídelních	jednotek.	Tyto	vrstvy jsou	v práci	použity	pro	výpočet	rozloh	obcí	a	

k tvorbě	testovacích	ploch,	ověřujících	výsledky	této	práce.[6]

1.6.2 Databáze	demografických	údajů	za	obce	ČR

Dalším	zdrojem	dat	 je	databáze	demografických	údajů za	obce	České	republiky.	

Databázi připravil	 Odbor	 statistiky	 obyvatelstva	 Českého	 statistického	 úřadu,	 jehož	

pracoviště	sídlí	v Olomouci.	Údaje	jsou	rozděleny	na	dvě	samostatné	části:
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 Územní	 změny,	 počty	 obyvatel,	 narození,	 zemřelí	 a	 stěhování	 za	 roky	 1971	 až	

2010

 Sňatky,	rozvody	a	potraty	za	roky	1991	až	2010

Datové	 soubory	 jsou	k	dispozici	na	 stránkách	Českého	statistického	úřadu	opět	

ve	 formátu	XLS, kdy	 tabulky	 jsou	rozděleny	podle	okresů	České	republiky.	Stáhnout	 je	

lze	dvěma	způsoby:	buď	poklepáním	na	vybraný	okres	z interaktivní	mapy,	nebo	přímo	

přístupem	 k textovému	 odkazu	 na	 tabulku	 o	 okrese.	 Toto	 dělení	 způsobuje	

komplikovanější	zpracování	dat,	pokud	 jsou	tato	potřeba	pro	obce	kompletně	za	celou	

ČR.[7]

1.7 Korelační a regresní	analýza

Pokud	 je	 třeba	 zkoumat	 závislost	 dvou	 nebo	 více	 proměnných,	 ve	 statistice	 lze	

využít	 metod	 tzv.	 korelační	 a	 regresní	 analýzy.	 Zatímco	 korelační	 analýza	 umožňuje	

určovat	většinou	pouze	lineární	závislost	mezi	proměnnými,	regresní	analýza	umožňuje	

získávat	 i	 odhady	 zkoumaných	 proměnných	 na	 základě	 znalosti	 hodnot	 jednotlivých	

proměnných	 vysvětlujících	 (tzv.	 regresorů).	 Nedílnou	 součástí	 pro	 správnost	 těchto	

analýz	je	kontrola	normality	dat.

1.7.1 Kontrola	dat

Nejdůležitějším	kritériem	pro	provádění	parametrických	testů	a	analýz	(v	tomto	

případě	 zejména	 regresní	 analýzy)	 je	 kontrola	 normality	 dat. Její	 ověření	 se	 provádí	

pomocí	testů	normality,	které	mají	za	úkol	statisticky	ověřit,	zda	lze	danou	statistickou	

proměnnou	modelovat	normálním	rozdělením.	Kromě	toho	lze	normalitu	dat	ověřit	také	

grafickým	zhodnocením	exploračních	grafů:	Q-Q	grafu	nebo	histogramu.

Mezi	 testy	normality	v statistickém	software	StatGraphics	použitém	v této	práci	

patří	 Shapiro-Wilkův	 test,	 Pearsonův	 χ2-test,	 Kolmogorovův-Smirnovův	 test a	 testy	

šikmosti	a	špičatosti	(tzv.	Z-skóre)[18].
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Shapiro-Wilkův	test	je	založen	na	výpočtu	testové	statistiky	W:
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kde	ai jsou	 koeficienty	 z varianční matice	 hodnot.	 Pokud	 se	 vypočtené	 hodnoty	

testové	statistiky	blíží	nule	(tj.	P-value	je	větší,	než	0,05),	nezamítáme	nulovou	hypotézu,	

která	tvrdí,	že	data	pochází	z normálního	rozdělení.[18]

Pearsonův	χ2-test	(nebo	také	χ2-test	dobré	shody)	 je	neparametrický	 test,	který	

spočívá	 v rozdělení	 dat	 na	 třídy.	 Za	 předpokladu	 normálního	 rozdělení	 dat	 jsou	mezi	

sebou	porovnávány	experimentální	 a	 očekávané	 četnosti.	 Testová	 statistika	χ2 (Ei jsou	

očekávané	četnosti,	Oi pozorované	četnosti)[18]:
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Kolmogorovův-Smirnovův	test používáme	v případě	určování,	zda	výběr	pochází	

z určitého	rozdělení	se	spojitou	distribuční	funkcí	(v	tomto	případě	normální	rozdělení).	

Testová	 statistika	 Dn je	 definována	 jako	 maximální	 odchylka	 teoretické	 a	 empirické	

distribuční	funkce [18]:
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Pokud	 normalitu	 nelze	 ověřit,	 přechází	 se	 k pokusu	 o	 transformaci	 dat	

(mocninná,	odmocninná,	logaritmická,	atd.).
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1.7.2 Korelační	analýza

Při	zkoumání	závislosti	dvou	náhodných	veličin	(většinou	vysvětlující	proměnné	

X a	 vysvětlované	 proměnné	 Y)	 lze	 využít	 korelační	 analýzu,	 založenou	 na	 výpočtu	

Pearsonova	korelačního	koeficientu	r.

Korelace je	vztah	mezi	dvěma	proměnnými.	Pokud	je	mezi	proměnnými	nalezena	

korelace,	neznamená	to	však	ještě,	že	je	mezi	nimi	příčinná	závislost	(takovou	závislost	

studuje	 až	 regresní	 analýza).	 Umožňuje	 tak	 určit	 pouze	míru	 lineární	 závislosti	 jedné	

proměnné	 na	 druhé.	 Hodnoty	 korelačního	 koeficientu	 se	 pohybují	 od	 -1	 do	 1,	 kdy	

hodnota	 0	 znamená	 nulovou	 statisticky	 významnou	 lineární	 závislost,	 hodnoty	 -1	 a	 1	

znamenají	 maximální	 (100%)	 lineární	 závislost,	 přičemž	 záporná	 hodnota	 značí	

negativní	 lineární	 závislost	 (s nárůstem	 hodnot	 jedné	 proměnné	 klesá	 hodnota	 druhé	

proměnné)[18]. K výpočtu	 korelace	 se	 využívá	 Pearsonův	 korelační	 koeficient	 r ve	

tvaru:
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Síla	korelace	lze	pak	dělit	do	kategorií	[3]:

Tabulka	2 - Síla	korelace	[3]

Typ	korelace Hodnota	|r|

Velmi	slabá 0,00	– 0,09

Slabá 0,09	– 0,29

Střední 0,30	– 0,49

Silná 0,50	– 1,00

1.7.3 Regresní	funkce

Regrese	 je	 vyjádření	 typu	 statistické	 závislosti	 pomocí	 stanovení	 pokud	možno	

nejlepšího	 funkčního	předpisu	(regresní	rovnice).	Nejjednodušším	regresním	modelem	
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je	jednoduchá	lineární	regrese.	Lineární	regresní	model	se	vyznačuje	rovnicí	odvozenou	

od	rovnice	přímky.	Regresní	funkce	skutečná,	tj.	regrese	populace	má	tvar:

ii xEY  10  (6)

Tato	regresní	funkce	je	v praxi	neznámá,	a	proto	je	třeba	ji	odhadnout	na	základě	

pozorování	[xi,Yi].	Odhad	regrese	má	pak	tvar[18]:	

ixbbY  10
ˆ (7)

Proměnné	 b0 a	 b1 je	 třeba	 zvolit	 tak,	 abychom	 získali	 co	 nejméně	 rozptýlený	

soubor	vertikálních	odchylek (chybu	predikce,	resp.	reziduí), tj.

)ˆ( iii YYe  (8)

Jako	 kritérium	 pro	 funkční	 předpis	 je	 brána	 v potaz	 tzv.	 minimalizace	 sumy	

kvadrátů	 odchylek	 empirických	 hodnot	 y	 od	 teoretických	 hodnot	 získaných	 pomocí	

předpisu	Y	(součet	nejmenších	čtverců)[22]:
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Po	 minimalizaci	 součtu	 reziduí	 a	 upravením	 soustavy	 dostáváme	 řešení	 ve	
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Vyrovnávací	přímka	má	pak	tvar	[18]:

)(ˆ
11110 xxbYxbxbYxbbY iiii  (12)

1.7.4 Regresní	model

Stanovení	předpokladů	regresního	modelu [18]:

1. Linearita:	 Pro	 každé	 rozdělení	 Yi platí,	 že	 střední	 hodnota	

E(Yi|Xi) = E(Yi) = µi leží	 na	 přímce,	 o	 které	 je	 známo,	 že	 je	 skutečnou	

regresní	přímkou	populace.

2. Homogenní	rozptyl: Všechna	Yi mají	stejný	rozptyl.

3. Nezávislost: Náhodné	veličiny	Yi jsou	navzájem	statisticky	nezávislé.

4. Normalita:	Náhodné	veličiny	Yi mají	pro	i = 1,2,...,n normální	rozdělení.

1.7.5 Verifikace modelu

Verifikace	regresního	modelu	probíhá	zejména	na	základě ověření	předpokladů	

lineárního	 regresního	 modelu,	 tedy	 předpokladů,	 že	 regresní	 model	 je	 lineární	

v parametrech	 a	 parametry	 modelu	 βi mohou	 nabývat	 libovolných	 hodnot.	 Dále	 je	

zapotřebí	 ověřit	 normalitu	 náhodné	 složky	 dat	 (tzv.	 reziduí),	 jejich	 nulovou	 střední	

hodnotu	E(ei),	homoskedasticitu	(shodu	rozptylů)	a	nulovou	kovarianci.

Pomocí	 celkového	 F-testu	 určíme,	 jestli	 závislá (vysvětlovaná) proměnná	 je	

lineární	 kombinací	 funkcí	 proměnných	 vysvětlujících.	 Pokud	 je	 P-value	 tohoto	 testu	

menší,	než	0,05,	je	zde	statisticky	významný	vztah	mezi	vysvětlovanou	a	vysvětlujícími	

proměnnými [18].

Stanovení	nulové	a	alternativní	hypotézy:

H0: β1 =	...	=	βk =	0

HA: ¬H0
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Výpočet	testové	statistiky	F:
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Výstup	testu	je	zobrazen	v tabulce	ANOVA:

Tabulka	3 - Tabulka	ANOVA [18]

Zdroj Součet	čtverců
Stupně	

volnosti
Průměrný	čtverec F-statistika P-value

Model

��Ŷ =�(Ŷ� − Ῡ)�

(�)

(14)

�
��Ŷ =

��Ῡ
�

(17)

Rezidua

��� =�(�� − Ŷ�)
�

(�)

(15)

� − � − 1
��� =

���
� − � − 1

(18)

� =
��Ῡ
���

(19)

1 − �(����)

(20)

Celkem

��� =�(�� − Ῡ)�

(�)

(16)

� − 1

Další	verifikace	spočívá	v provedení	dílčích	T-testů.	Tyto	testy	ověřují	jednotlivé	

parametry	 regresního	 modelu	 a	 určují,	 zda	 přítomnost	 vysvětlujících	 proměnných	 je	

statisticky	významná.	Pokud	se	prokáže,	že	vysvětlující	proměnná	v regresním	modelu	

není	signifikantní,	lze	ji	z regresního	modelu	vyloučit.

Stanovení	nulové	a	alternativní	hypotézy:

H0: βi	=	0

HA: ¬H0
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Výpočet	testové	statistiky: 													(21)

Model	 lze	 dále	 verifikovat	 pomocí	 využití	 koeficientu	 determinace	 R2.	 Tento	

ukazatel	 stanovuje,	 jaký	podíl	 rozptylu	 vysvětlované	proměnné	 je	modelem	vysvětlen.	

Výpočet	koeficientu	determinace	se	provádí	na	základě	vzorce	(22).
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Autokorelaci	 reziduí	 lze	 určit	 statisticky	 i	 graficky.	 Pro	 statistické	 zhodnocení	

slouží	 Durbin-Watsonův	 test,	 postavený	 na	 hodnotách	 reziduí	 ei.	 Durbin-Watsonova

statistika	se	pohybuje	v rozmezí	od	0	do	4.	Pokud	je	rovna	hodnotě	2,	značí	to	nulovou	

autokorelaci[18],[25]. Výpočet	Durbin-Watsonovy	statistiky:
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Nulovou	autokorelaci	 lze	určit	 i	subjektivně	pomocí	nahlédnutí	do	exploračního	

grafu	reziduí	(kde	na	ose	x jsou	většinou	predikované	hodnoty	vysvětlované	proměnné	

a na	 ose	 y pak	 studentizovaná	 rezidua).	 Pokud	 v grafu	 není	 patrná	 funkční	 závislost	

hodnot (rezidua	jsou	rozmístěna	náhodně	od	osy	x),	lze	uvažovat	o	nulové	autokorelaci	

reziduí.

Test	 normality	 reziduí	 určuje,	 zda	 vypočtené	 náhodné	 složky	 pochází	

z normálního	rozdělené.	K tomu	se	používají	tzv.	testy	dobré	shody	(χ2-test	dobré	shody,	

Shapiro-Wilkův	 test,	Kolmogorov-Smirnovův test,	 viz	kapitola 1.7.1).	 Stanovení	nulové	

hypotézy	pak	vypadá	následovně:

H0: Data	pochází	z normálního	rozdělení

HA: ¬H0
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Test	homoskedasticity	(shody	rozptylů)	reziduí	je	velmi	složitý,	provádí	se	v této	

práci	 proto	 jen	 na	 základě	 grafického	 zhodnocení	 exploračního	 grafu	 reziduí.	 Pokud	

rozptyl	 hodnot	 nevykazuje	 v grafu	 na	 pravou	 stranu	 trend	 zvyšování	 rozptylu,	 lze	

hovořit	o	tom,	že	homoskedasticita	reziduí	je	ověřena.

Posledním	 krokem	 verifikace	 modelu	 je	 pak	 testování	 nulové	 střední	 hodnoty	

reziduí pomocí	jednovýběrového t-testu.

1.7.6 Predikce

Jsou-li	dvě	nebo	více	proměnných	mezi	sebou	korelovány,	 respektive	existuje-li	

závislost	 vysvětlované	 proměnné	 Y na	 jedné	 nebo	 více	 vysvětlujících	 proměnných	 X

(regresory),	 lze	 při	 stanovení	 vhodného	 typu	 závislosti	 (regrese)	 odhadovat	 hodnoty	

této	vysvětlované	proměnné na	základě	interpolace	nebo	extrapolace	hodnot.

Odhad	 regresní	 funkce	 umožňuje	 bodový	 odhad	 očekávané	 střední	 hodnoty,	

popřípadě	bodový	odhad	vysvětlované	proměnné	pro	individuální	pozorování.	Interval	

spolehlivosti	 pak	 udává	 intervalový	 odhad	 očekávané	 střední	 hodnoty	 a	 interval	

predikce	 slouží	 jako	 intervalový	 odhad	 vysvětlované	 proměnné	 pro	 individuální	

pozorování.

Pro	nalezení	 intervalových	odhadů	 koeficientů	 regresní	 přímky	β0 a	β1 je	 třeba	

znát	střední	hodnoty	a	rozptyly	 0Ŷ , b0 a	b1.	Koeficient	b1 (směrnice	přímky)	udává	změnu	

vysvětlované	proměnné	Y při	jednotkové	změně	vysvětlující	proměnné	x.

Interpolace	 je	 pak	 proces	 predikce	 pro	 x0 ∈	 〈x1;xn〉	 a	 extrapolace	 je	 procesem	

predikce	pro	x0 ∉	〈x1;xn〉.	Extrapolace	je	tedy	odhad	hodnoty	x0,	která	neleží	v intervalu	

pozorovaných	hodnot.	Lze	jí	důvěřovat	pouze	tehdy,	nemáme-li	pochybnosti	o	platnosti	

modelu.	[18]
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1.8 Využitý	software

Pro	 práci	 s datovými	 vrstvami	 se	 v této	 práci	 využívá	 softwarový	 systém	 ESRI	

ArcGIS	Desktop	ve	verzi	9.3.1 a	kancelářského	software	Microsoft	Excel	2007.	Pro	práci	

s výběrem	dat	je	využita	speciální	extenze	Hawth’s	Tools	pro	ArcGIS.	Statistické	analýzy	

jsou	 vytvářeny	 prostřednictvím	 software	 StatGraphics	 for	Windows.	 V tomto	 software	

jsou	 také	 zpracovávány	 jednotlivé	 grafické	 výstupy	 z analýz.	 Ostatní	 obrázky	 jsou	

zpracovány	v aplikaci	IrfanView.
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		Praktická	část

2.1 Příprava dat

K vytvoření	sady	dat	vhodné	ke	vstupu	do	regresních	analýz	je	zapotřebí	provést	

celou	 řadu	 kroků,	 počínaje	nahráním	 vstupních	 dat	 – vektorových	 vrstev	 Corine	 Land	

Cover a Urban	Atlas	Land	Use	 (pro	každou z těchto	dvou	vrstev	 se	vytváří	 samostatná	

exportní	tabulka) a vrstvu	s obcemi.

2.1.1 Základní	úprava	vrstev	LC/LU

Vstupními	 daty	 krajinného	 pokryvu	 a	 využití	 půdy	 jsou	 celkem	 dvě vrstvy	 ve	

formátu	ESRI	ShapeFile:	vektorová	vrstva	změn	krajinného	pokryvu pro	referenční	roky	

2000	a	2006	(clc_changes_00_06.shp) a	vektorová	vrstva	Urban	Atlas	Land	Use	pro	rok	

2010	 (ua.shp).	 Vrstvy	 jsou	 načteny	 do	 aplikace	 ArcMap	 9.3.1 a	 je	 jim	 nastaven	

souřadnicový	 systém	ETRS89-LAEA	 (Lambertův	 azimutální	 ekvivalentní	 souřadnicový	

systém).	 Tento	 souřadnicový	 systém	 je	 plochojevný	 (velikosti	 ploch	 zůstávají	

nezkresleny),	 což	 je	 pro	 tuto	 práci	 směrodatné	 (statistické	 ukazatele	 i	 třídy	 jsou	

vztahovány	k plochám	obcí). Pokud	není	u	vrstvy	nastaven	žádný	souřadnicový	systém,	

přiřadí se	 přímo,	 jinak	 se	 využívá	 transformace	 mezi	 souřadnicovými	 systémy	

s využitím	transformačního	klíče.

2.1.2 Zpracování	vrstvy obcí

Hranice	 obcí	 jsou	 získány	 z vrstvy	 hranic	 územně	 analytických	 podkladů	 (viz	

kapitola	 1.6.1)	 sloučením	 na	 základě	 jedinečného	 kódu	 obce,	 např.	 pomocí	 funkce	

Dissolve v software	 ArcMap	 9.3.1,	 která	 agreguje	 polygony	 na	 základě	 společného	

atributu.	Z důvodu	velkého	počtu	obcí	ve	vektorové	vrstvě	obec.shp	je	žádoucí	provést	

výběr	takový,	aby	byl	uspořen	výpočetní	čas a hardwarové	prostředky	pro	zpracovávání	

analýzy.	 Počet	 polygonů	 jednotlivých	 tříd	 Corine	 Land	 Cover a Urban	 Atlas	 Land	 Use
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rozdělených	 dle obcí	 by	 totiž	 dosahoval	 obrovských	 hodnot.	 S takovou	 sadou	 dat	 je	

obtížné	pracovat.

Data	 Urban	 Atlas	 Land	 Use,	 jak	 již	 bylo	 řečeno	 dříve,	 nepokrývají	 celou	 oblast	

České	 Republiky,	 ale	 pouze	 některé,	 zejména	 urbanizované,	 části.	 Z tohoto	 důvodu	 je	

vhodné	 pro	 celistvost	 dat	 omezit	 výběr	 obcí	 jen	 na	 oblast	 zmapovanou	 v Urban	 Atlas	

Land	Use	– tyto	oblasti	 tvoří	zájmovou	oblast.	Pro	tvorbu	zájmové	oblasti	bylo	využito	

nástrojů	 pro	 extrakci	 dat	 v použitém	 GIS	 software,	 kdy	 vstupní	 vrstva	 obcí	 nebo	

základních	 sídelních	 jednotek	 je	 extrahována	 dle	 pokrytí	 daty	 Urban	 Atlas	 Land	 Use.	

Dále	je	z této	zájmové	oblasti	vytvořen	výběr	pomocí	extenze	Hawth’s	Tools	pro	ArcGIS	

9.3,	 kde	 lze	 výběr	 provést	 buď	 na	 základě	 stanovení	 přesného	 počtu	 prvků,	 nebo	

zadáním	podílu	vybraných	prvků	v procentech	(Obr.	4).

Obr.	4 - Tvorba	náhodného	výběru	pomocí	nástroje	Hawth's	Tools

Výsledná	vrstva	je	vyexportována	a po	připojení	k původním	datům	obcí	(jelikož	

po	 vyexportování	 jí	 chybí	 některé	 důležité	 atributy)	 je	 plnohodnotnou	 vrstvou

vybraných obcí,	která	uchovává	atributy	jako	název	obce,	její	kód a rozlohu.

2.1.3 Příprava	exportních	tabulek

K vytvoření	exportní	tabulky	pro	vstup	do	regresních	analýz	 je	třeba	obě	vrstvy

(Urban	Atlas	Land	Use	a	vrstva	změn	Corine	Land	Cover) zpracovat	zvlášť.	Nejdříve	 je	



Vlastimil	Starý	:	Prostorová	disagregace	s využitím	dat	LU/LC

						2012 33

nutno	 vrstvy	 Corine	 Land	 Cover a Urban	 Atlas	 Land	 Use	 opět	 ořezat,	 tentokrát	 podle	

vrstvy	 s výběrem	 obcí.	 K těmto	 účelům	 se	 opět	 využívají	 nástroje	 pro	 extrakci	 dat	

v příslušném	GIS	software.

Výsledné vrstvy	odpovídají	svou	rozlohou	výběru	obcí	(vybraného	ze	zájmového	

území,	 tedy	 z dat	 Urban	 Atlas	 Land	 Use), ovšem	 chybí	 v nich	 informace	 o příslušnosti	

jednotlivých	tříd	k daným	obcím.	Je	tedy	nutné	rozdělit	ořezané	vrstvy	ještě	podle	obcí,	

což původní	data	Corine	Land	Cover ani	Urban	Atlas	Land	Use	neobsahují.	Toto	je	však	

možné	 vytvořit	 pomocí	 překryvné	 operace. Počet	 polygonů	 zastupujících	 jednotlivé	

třídy	Corine	Land	Cover a Urban	Atlas	Land	Use	se	po	provedení	překryvné	operace	opět	

zvýšil,	protože některé	polygony	tříd,	jež	leží	na	hranicích	obcí,	byly	dále	rozděleny.

Dalším	 krokem	 k vytvoření	 exportní	 tabulky	 je	 nutnost	 znát	 celkovou	 rozlohu	

každé	 třídy	 v jednotlivých	 obcích	 (resp.	 podíly	 jejich	 rozloh	 k celkové	 rozloze	 obce).	

K dosažení	tohoto	cíle	je	zapotřebí	agregovat	třídy	pro	každou	obec	zvlášť,	jedná	se	tedy	

o	 sumaci	 rozlohy	 jednotlivých	 tříd	 v každé	obci.	 V software	ArcMap	 lze	pro	 tento	účel	

využít	např.	dříve	zmíněný	nástroj Dissolve,	kdy	 jednotlivé	polygony	 jsou	slučovány	na	

základě	 jejich	 kódu	 a	 kódu	 obce	 (atributy	 CODE a	 ICZUJ),	 popřípadě	 kódu	 změny	

v případě	vrstev	změn	krajinného	pokryvu	CORINE	Land	Cover.	Výsledkem	jsou	údaje	o	

tom,	jakou	rozlohu	daná	třída	zaujímá	v každé	obci.

K získání	 podílů	 jednotlivých	 tříd	 k celkové	 rozloze	 obcí	 jsou	 agregovaná	 data	

propojena	s daty	o	obcích,	kde	je	obsažen	atribut	s rozlohou.	Pro	každý	polygon	je	pak	

vypočítána	 rozloha	 tříd	 do	 samostatného	 sloupce.	 Oba	 sloupce	 s rozlohou	 následně	

vstupují	do	výpočtu	podílu	rozlohy	třídy	v obci	ku	celkové	rozloze	obce.

Nyní	 je	 již	 tvorba	výsledné	exportní	 tabulky	 jednoduchou	záležitostí.	Žádoucí	 je	

upravit	 data	 do	 takové	 podoby,	 aby	 z ní	 bylo	 možné	 vybrat	 požadované	 sloupce

a jednoduše	 je	 pak	 jen	 použít	 jako	 vstup	 do	 regresní	 analýzy.	 Ideálně	 tedy	 vytvořit	

takovou	 tabulku,	kde	 jednotlivé	kódy	 tříd	 tvoří	 samostatné	sloupce,	přičemž	obce	 jsou	

zobrazeny	na	 řádcích	 pod	 sebou. V software	ArcGIS	 je	 pro	 tento	 účel	 využito	 nástroje	

Pivot	Table.
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Obce	je	výhodné	zobrazovat	pod	sebe	na	řádky,	tedy	jako	vstupní	pole	je	zvolen	

atribut ICZUJ	(identifikátor	obce).	Pole	Pivot	Field určuje	rozvrstvení	tabulky	do	sloupců,	

zde	podle	atributu	CODE (identifikátor	třídy).	Hodnoty	se	pak	definují	pomocí	pole	Value	

Field,	kde	se	zadává	podíl	rozloh	tříd	vůči	rozloze	příslušející	obce. Do	výsledné	exportní	

tabulky	 jsou	 pak	 přidány	 ještě	 další	 sloupce	 pro	 statistické	 ukazatele,	 pro	 něž	 se	

vypočítávají následně	regresní	rovnice	pomocí	regresní	analýzy.	Potřebné	ukazatele	se	

nejdříve	sloučí	do	jedné	tabulky,	která	se	připojí	k exportní	tabulce	a znovu	vyexportuje.	

Ukázka	exportní	tabulky	je	na obr.	5:

Obr.	5 - Ukázka	exportní	tabulky
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2.2 Úprava	vstupních	dat

2.2.1 Třídy Urban	Atlas	Land	Use

Poté,	 co	 jsou	 data	 připravena	 k základním	 operacím, je	 potřeba	 ještě	 sloučit	

některé	třídy	z důvodu	velkého	zastoupení	záznamů	s nulovou	hodnotou	(výskyt	určité	

třídy	není	v dané	obci	pozorován).	

Jiné třídy	 byly	 z analýz	 zcela	 vyloučeny,	 díky	 velmi	 nízkým	 zastoupením	

a nemožností	 sloučit	 je	 s jinými	 (tematicky	 se	 od	 ostatních	 odlišují).	 Typickým	

příkladem	 jsou	 třídy	 Urban	 Atlas	 Land	 Use	 s kódem	 13300	 (Construction	 sites)	 nebo	

13100	(Mineral	extraction	and	dump	sites).	Některé	třídy,	např.	Urban	Atlas	Land	Use	

kód	 12300	 (Port	 areas),	 nejsou	 v datové	 sadě	 zastoupeny	 téměř	 vůbec,	 jsou	 proto	

z analýzy	 také	 vyloučeny.	 Důraz	 je	 kladen	 na	 provedení	 testů	 normality,	 kdy	 velké	

množství	nulových	hodnot	vede	často	k zamítnutí	nulové	hypotézy,	která	tvrdí,	že	data	

pochází	 z normálního	 rozdělení. Vstupem	 do	 analýzy	 je	 nakonec	 celkem	 pět	 hlavních	

proměnných,	kdy	některé	vznikly	sloučením	tříd	Urban	Atlas	Land	Use:

Tabulka	4 - Proměnné	upravených	tříd	Urban	Atlas	Land	Use

Název	proměnné Použité	třídy	LU Popis

ZASTAVBA 11100,	11210,	11220,	

11230,	11240,	11300

Sloučené	třídy	souvislé	a	nesouvislé	zástavby	a	

izolovaných	struktur

DOPRAVA 12210,	12220,	12230 Sloučené	třídy	dopravních	sítí	(silnice,	železnice)

PK_AREALY 12100 Původní	třída	průmyslových	a	komerčních	areálů

REKREACE 14100,	14200 Sloučené	třídy	sportovních	ploch	a	městské	zeleně

ZEMEDELSTVI 20000 Původní	třída	zemědělských	a	polopřírodních	ploch

Hodnoty	proměnných	jsou	vztaženy	k ploše	jednotlivých	zkoumaných	obcí	a	dále	

jsou	 různě	 transformovány	 pro	 ověření	 normality	 dat	 a	 jejich	 využití	 v testování	

parametrických	hypotéz	(viz	kapitola 2.2.4).



Vlastimil	Starý	:	Prostorová	disagregace	s využitím	dat	LU/LC

						2012 36

2.2.2 Třídy	CORINE	Land	Cover

I v případě	 dat	 CORINE	 Land	 Cover	 byly	 některé	 atributy	 sloučeny,	 jedná	 se	

o všechny	změny	(atribut	change),	charakterizovány	libovolnou	počáteční	třídou,	kromě	

tříd	první	úrovně	nomenklatury	CORINE	Land	Cover začínající	číslem	1.	Koncové	třídy	

jsou	 sloučeny	 dle	 první	 úrovně	 třídy	 1 CORINE	Land	Cover	 (viz	 Příloha	 č.1). Jedná	 se	

tedy	 v podstatě	 o	 změny	 z neurbanizovaných	 ploch	 na	 plochy	 urbanizované. Výsledná	

proměnná	má	název	CHANGE.

2.2.3 Úprava	zkoumaných	statistických ukazatelů

Pro	zkoumání	závislostí	byly	po	konzultaci	s vedoucím	práce	vybrány	ukazatele,	

popsané	 v tabulce	 č.5.	 Vybrané	 ukazatele	 jsou	 v proměnných	 již	 vztaženy	 k plochám	

obcí,	případně	transformovány	pro	ověření	normality	a	provádění	parametrických	testů	

(viz	kapitola 2.2.4). Změna	počtu	obyvatel	je	vyjádřena	procentuálně	na	základě	rovnice:

1001
00

06










stav

stav
z (24)

kde	proměnná z udává	změnu	(úbytek	nebo	přírůstek)	počtu	obyvatel	za	období	

mezi	roky	2000	(stav00)	a	2006	(stav06).	Proměnná	z je	poté	taktéž	transformována	pro	

splnění	normality	(proměnná	P_OBYV).
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Tabulka	5 - Proměnné	zkoumaných	statistických	ukazatelů

Název	proměnné Popis

HUSTOTA_Z Hustota	zalidnění (počet	obyvatel	na	km2)

MIRA_NEZAM Míra	nezaměstnanosti (na	základě	proměnné	P_MN)

v0_14 Podíl	obyvatel	ve	věku	0	– 14	let	na	celkovém	počtu	obyvatel

v15_64 Podíl	obyvatel	ve	věku	15	– 64	let	na	celkovém	počtu	obyvatel

v65_xx Podíl	obyvatel	ve	věku	65 let	a	více	na	celkovém	počtu	obyvatel

P_OBYV Přírůstek	nebo	úbytek	obyvatel	mezi	roky 2000	a	2006	(v	%)

2.2.4 Ověření	normality	dat

Dle	 kapitoly	 1.7.1 je	 ověřována	 normalita	 všech	 proměnných	 vstupujících	 do	

korelační,	 potažmo	 regresní	 analýzy.	 Děje	 se	 tak	 na	 základě	 přijetí	 nulové	 hypotézy,	

která	tvrdí,	že	data	pochází	z normálního	rozdělení.	Hypotéza	je	testována	pomocí	testů	

normality	prostřednictvím	statistického	software	StatGraphics.	Pokud	je	u	vstupních	dat	

zamítnuta	 nulová	 hypotéza	 o	 normalitě,	 následuje	 provedení	 transformace	 nad	 daty.	

U surových	dat	je normalita	ověřena	pouze	u	třídy	Urban	Atlas	Land	Use	s kódem	20000	

(Agricultural	areas,	semi-natural	areas	and wetlands),	resp.	u	proměnné	ZEMEDELSTVI,	

která	 tuto	 třídu	 zastupuje. U	 ostatních	 je třeba	 provést	 transformaci	 dat	 dle	 kapitoly	

1.7.1. Transformační	 rovnice	 je u	 většiny	 případů	 stanovena	 experimentálně,	

s přihlédnutím	 na	 základní	 znaky	 využití	 určitých	 transformací	 (logaritmická,	

odmocninná).	Podstatné	je,	aby	hodnota	P-value	u	některých	z testů	normality	přesáhla	

hodnotu	0,05,	pak	nezamítáme	nulovou	hypotézu	o	původu	dat	z normálního	rozdělení	

se	 spolehlivostí	 95 %.	 Následující	 tabulka	 shrnuje	 použité	 transformační	 rovnice	 u	

jednotlivých	proměnných	a	použitá	kritéria	(testy)	k úspěšnému	ověření	normality:
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Tabulka	6 - Transformace	proměnných

Proměnná Transformační	rovnice Použitý	test P-value

ZASTAVBA LN(0,9*x+0,001) χ2 test	dobré	shody 0,532

DOPRAVA LN(0,9*x+0,001) Kolmogorovův-Smirnovův	test 0,075

PK_AREALY LN(x+0,001) Kolmogorovův-Smirnovův	test 0,424

ZEMEDELSTVI Bez	transformace Kolmogorovův-Smirnovův	test 0,215

REKREACE LN(0,9*x+0,001) Kurtosis	Z-score 0,219

HUSTOTA_Z LN(x) Kolmogorovův-Smirnovův	test 0,233

MIRA_NEZAM √� χ2 test	dobré	shody 0,070

v0_14 √� Kolmogorovův-Smirnovův	test 0,170

v15_64 √� χ2 test	dobré	shody 0,396

v65_xx √� Kolmogorovův-Smirnovův	test 0,081

CHANGES LN(x+0,001) Kolmogorovův-Smirnovův	test 0,166

P_OBYV LN(x+100) Kolmogorovův-Smirnovův	test 0,042

2.3 Analýzy	statistických	ukazatelů

2.3.1 Počet	obyvatel

Pro	 disagregaci počtu	 obyvatel	 je	 využito	 hustoty	 zalidnění.	 Hustota	 zalidnění	

charakterizuje	 průměrnou	míru	 osídlenosti	 daného	 území	 obyvatelstvem.	 Vypočítá	 se	

jako	podíl	počtu	obyvatel	žijících	na	daném	území	ku	ploše	zkoumaného	území:

P

O
ZHUSTOTA _ (25)

kde	 S	…	počet	obyvatel

P	… plocha	území	(v	km2)
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Výzkum	statistického	ukazatele	počtu	obyvatel je	v této	práci	založen	na	příčinné	

souvislosti	 s třídami	 Urban	 Atlas	 Land	 Use,	 která	 vychází	 z korelace	 jednotlivých	 tříd	

a hustoty	 zalidnění.	 Předpokládá	 se	 přitom,	 že	 v urbanizovaných	 oblastech	 bude	 žít	

nejvíce	obyvatel,	na	rozdíl	od	ostatních	oblastí,	kde	se	očekává	zalidnění	výrazně	nižší.	

Třídy	 urbanizovaných	 ploch (Urban	 Fabric)	 byly	 sloučeny	 do	 jedné	 proměnné

ZASTAVBA z důvodu	 nedostatku	 hodnot	 v okrajově	 zastoupených	 třídách	 a	 pro	

zjednodušení	analýzy.

Vstupními	 daty	 jsou	 transformované	 proměnné (kvůli	 ověření	 normality	 dat	

jednotlivých	proměnných,	viz	kapitola 2.2.4):	Vysvětlovaná	proměnná	(hustota	zalidnění	

HUSTOTA_Z)	 a	 proměnné	 vysvětlující,	 získané	 pomocí	 výběru	 z korelační	 matice,	 kde	

byly	vybrány	pouze	hodnoty	s korelačním	koeficientem (v korelaci	s hustotou	zalidnění)

větším,	 než	 0,3	 nebo	 menším,	 než	 -0,3. Zřetel	 byla	 brána	 i	 vizuálnímu	 zhodnocení	

korelačních	 grafů,	 jelikož	 korelační	 koeficient	 hodnotí	 pouze	 míru	 lineární	 závislosti	

proměnných.	Na	následujících	grafech	je	zřetelná	velká	míra	lineární	závislosti	zejména	

u	vztahu	mezi	proměnnými	HUSTOTA_Z a	ZASTAVBA (Graf	1).



Vlastimil	Starý	:	Prostorová	disagregace	s využitím	dat	LU/LC

						2012 40

Graf	1 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	HUSTOTA_Z	a	ZASTAVBA

Graf	2 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	HUSTOTA_Z	a	DOPRAVA
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Graf	3 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných HUSTOTA_Z	a	PK_AREALY

Graf	4 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných HUSTOTA_Z	a	REKREACE
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Graf	5 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných HUSTOTA_Z	a	ZEMEDELSTVI

Korelační	matice	pro	hustotu	zalidnění	(proměnná	HUSTOTA_Z)	je	uvedena	

v následující	tabulce:

Tabulka	7 - Korelační	matice	pro	proměnnou	HUSTOTA_Z

HUSTOTA_Z PK_AREALY REKREACE ZEMEDELSTVI ZASTAVBA DOPRAVA

HUSTOTA_Z 0,6777 0,6331 -0,1398 0,8673 0,7439

PK_AREALY 0,6777 0,5351 0,0662 0,5243 0,6347

REKREACE 0,6331 0,5351 -0,2522 0,5628 0,5909

ZEMEDELSTVI -0,1398 0,0662 -0,2522 -0,1329 -0,1264

ZASTAVBA 0,8673 0,5243 0,5628 -0,1329 0,7202

DOPRAVA 0,7439 0,6347 0,5909 -0,1264 0,7202

Z	 uvedené	 korelační	matice i	 bodového	 grafu	 (Graf	 5) lze	 vyvodit,	 že	 nejméně	

proměnná	HUSTOTA_Z koreluje	s proměnnou	ZEMEDELSTVI.	Její	hodnota	leží	v intervalu	

(-0,3;0,3),	 jedná	 se	 tedy	 dle	 dělení	 [3]o slabou	 korelaci	 a	 do	 regresní	 analýzy	 nebude	
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vstupovat.	Naopak	největší	hodnoty	korelačního	koeficientu	nabývá	korelace	proměnné	

hustoty	zalidnění	s proměnnou	ZASTAVBA (čímž	se	naplňuje	očekávání	uvedené	v úvodu	

této	kapitoly).

Následuje	vstup	proměnných	do	regresní	analýzy	v software	StatGraphics,	kde	je	

díky	 většímu	 množství	 vysvětlujících	 proměnných	 využita	 vícerozměrná	 regrese.

V aplikaci	 StatGraphics	 se	 provádí	 výpočet	 vícerozměrné	 regrese	 zvolením	 funkce	

Multiple	Regression z menu	Relate	– Multiple	Factors.

Obr.	6 - Ukázka	nástroje	Multiple	Regression

Dílčí	 T-testy	 umožňují	 dále	 určit,	 zda	 je	 možné	 některé	 proměnné	 (regresní	

koeficienty)	z modelu	vyloučit.	
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Tabulka	8 - Hustota	zalidnění	- Dílčí	T-testy

Parametr T-Statistika P-value

Konstanta 43,856 <10-5

DOPRAVA 1,891 0,0597

ZASTAVBA 17,077 <10-5

REKREACE 3,262 0,0012

PK_AREALY 7,460 <10-5

Pokud	je	P-value T-testu	proměnné	větší,	než	0,05,	znamená	to,	že	proměnná	má	

minimální	 vliv	 na	 závislost	 vysvětlované	 a	 vysvětlující	 proměnné,	 nemá	 tedy	

signifikantní	 vliv	 na	 regresní	model	 se	 spolehlivostí	 95 %.	 V tomto	 regresním	modelu	

překročila	hodnotu	P-value	proměnná	DOPRAVA s hodnotou	0,0597,	z modelu	tedy	byla	

pro	 jeho	 zjednodušení	 vyloučena.	 Nově	 lze	 tedy	 potvrdit	 zjištění,	 že	 hodnoty	 hustoty	

zalidnění	závisí na	oblastech	nejen	urbanizovaných,	ale	také	na	oblastech	určenými	pro	

sport	a	 rekreaci	 a	městské	 zeleně	 (proměnná	REKREACE)	 a	 jednotkách	průmyslových,	

komerčních,	 vojenských,	 soukromých	 a	 veřejných	 (proměnná	 PK_AREALY). Lze	 tedy	

přejít	k ověření	vhodnosti	regresního	modelu:

Tabulka	9 - Hustota	zalidnění	- Tabulka	ANOVA

Zdroj Suma	čtverců Df Průměr	čtverců F-test P-value

Model 271,920 3 90,640 454,750 <10-5

Rezidua 56,009 281 0,199

Celkem 327,929 284

Z	 uvedené	 tabulky	 ANOVA	 plyne,	 že	 hodnota	 P-value	 F-testu	 nepřekračuje	

hodnotu	 0,05,	 existuje	 zde	 tedy	 statisticky	 významná	 závislost	 mezi	 vysvětlující

proměnnou a proměnnými vysvětlovanými,	 tzn.	 regresní	 model	 zvolený	 pro	 tuto	

závislost	je vhodný.	Hodnota	koeficientu	determinace	(R2)	pro	tuto	analýzu	je	82,92 %,	

jedná	 se	 tedy	 o poměrně	 kvalitní	 model. Střední	 chyba	 odhadu	 (hodnota,	 kterou	 lze	

použít	pro	konstrukci	limitů	odhadů)	je	0,447.
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Výsledná vypočtená rovnice	regresního	modelu pro	hustotu	zalidnění:

HUSTOTA_Z =	9,8325	+	1,16214*ZASTAVBA	+	0,108348*REKREACE	+	0,281048*PK_AREALY

Po	rozepsání	struktury	proměnných:

LN(Počet	obyvatel/plocha	obce) =	

9,8325+1,16214*LN(0,9*(CODE11100+CODE11210+CODE11220+CODE11230+CODE11240+CODE11300)+

+0,001)	+	0,108348*LN(0,9*(CODE14100+CODE14200)+0,001) +	0,281048*LN(CODE12100+0,001)

Následuje	ověření	předpokladů	lineárního	regresního	modelu:	ověření	normality	

reziduí,	jejich	nulové	střední	hodnoty, nulové	kovariance a	homoskedasticity.

Pro	získání	hodnot	reziduí	v tabulární	podobě,	se	kterou	se	dá	dále	pracovat,	se	

nejdříve	 reziduální	 hodnoty	 uloží	 do	 samostatného	 sloupce.	 Normalita	 reziduí	 je pak

ověřena	pomocí	funkce	Fitting	Uncensored	Data... z menu	Describe	– Distribution	Fitting.	

Zde	vstupují	do	ověřování	normality	uložené	hodnoty	reziduí.	

Obr.	7 - Nástroj	Fitting	Uncensored	Data...

Výsledná	hodnota	P-value	pro	rezidua	je	0,649	(Kolmogorovův-Smirnovův	test),	

čímž	překračuje	hodnotu 0,05.	Nezamítáme	tedy	nulovou	hypotézu,	která	tvrdí,	že	data	

pochází	 z normálního	 rozdělení.	 Tímto	 je	 také	 ověřen	 první	 předpoklad	 lineárního	

regresního	modelu. Normalitu	lze	ověřit	taktéž	graficky,	pomocí	histogramu	a	Q-Q	grafu	

(Graf	6 a	Graf	7):
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Graf	6 - Histogram	pro	hodnoty	reziduí

Graf	7 - Q-Q	graf	pro	hodnoty	reziduí

Nulová	 střední	 hodnota	 reziduí	 se	 ověřuje	 pomocí	 využití	 T-testu	 reziduí.	

V aplikaci	 StatGraphics	 se	 provede	 test	 pomocí	 funkce	Describe	 – Numeric	 Data	 – One	

Variable.	 Po	 spuštění	nástroje	Hypothesis	Tests z položky	menu	Tabular	Options je	pak	

možné	prohlížet	výsledky	jednotlivých	testů.
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T-test: H0: Střední	hodnota	reziduí	=	0,0

HA: Neplatí	H0

Vypočtená	 T-statistika	 dosahuje	 hodnoty	 <10-5 a	 hodnota	 P-value	 je	 >0,99,	

nezamítáme	tedy	nulovou	hypotézu	o	střední	hodnotě	reziduí.	Tímto	je	ověřen	i	druhý	

předpoklad	lineárního	regresního	modelu.

Třetí	 předpoklad,	 týkající se	 nulové kovariance	 reziduí,	 lze	 ověřit	 na	 základě	

vizuálního	zhodnocení	exploračních	grafů a	výsledků	Durbin-Watsonova	testu.	Pokud	se	

rovněž	hodnoty v grafu	reziduí pohybují	náhodně	od	osy	x,	 lze	usuzovat,	že	kovariance	

reziduí	 je	 nulová. Vypočtená	 P-value	 Durbin-Watsonovy	 statistiky	 je	 0,0046,	 a	 jelikož	

tato	 nepřekračuje	 hodnotu	 0,05,	 je	 nutné	 ještě	 vizuálně	 zkontrolovat	 graf	 reziduí	

(studentizovaná	 rezidua	 na	 ose	 y a	 číslo	 řádku	 na	 ose	 x)	 na	 přítomnost	 vzoru	

vynesených	hodnot.	Na	 grafu	 nelze	 vizuálně určit	 žádný	 vzor,	 očekává	 se	 tedy,	 že	 zde	

není	 žádná	 statisticky	 významná	 sériová	 autokorelace	 mezi	 rezidui	 se	 spolehlivostí

95 %.

Graf	8 - Vztah	mezi	číslem	řádku	a	rezidui

Pomocí	 dalšího	 exploračního	 grafu	 reziduí	 lze	 vizuálně	 posoudit,	 že	 rozptyl	

hodnot	 je	 víceméně	 náhodný,	 což	 značí	 stejnorodost	 rozptylů	 reziduí,	 jejich	

homoskedasticita	je	tímto	tedy	také	ověřena.
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Graf	9 - Predikované	hodnoty	a	rezidua	pro	proměnnou	HUSTOTA_Z

Graf	10 - Vztah	predikovaných	a	pozorovaných	hodnot	proměnné	HUSTOTA_Z

Vícerozměrnou	 regresi	 lze	 pak	 dále	 zobrazit	 např.	 pomocí	 grafu	 pozorovaných	

a predikovaných	hodnot	(Graf	10).
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Validace	 disagregace	 se	 provádí	 dle	 kapitoly	 1.2 pomocí	 provedení	 kontrolní	

disagregace	 na	 vybraných	 testovacích	 polygonech	 městských	 částí	 hlavního	 města	

Prahy.	Vybrané	městské	části	jsou	zpracovány	dle	kapitoly	2.1.2,	kdy	rozlohy	třídy	Land	

Use	jsou	vztaženy	k ploše	vybrané	městské	části.	Stejně	tak	se	zpracuje zbývající	území	

Prahy	 (všechny	 ostatní	 městské	 části,	 než	 vybraná	 část).	 Pro	 tato	 data	 se	 vypočte	

disagregace	 pomocí	 zjištěné	 regresní	 rovnice.	 K porovnání	 skutečné	 hodnoty	 počtu	

obyvatel	 se	 využívají	 data	 územně	 analytických	 podkladů	 pro	 městské	 části	 hlavního	

města	Prahy	(kapitola	1.6.1).

Pro	 validaci	 byly	 vybrány	 čtyři	 testovací	 městské	 části	 hlavního	 města	 Prahy:	

Praha	4,	Praha	5,	Praha	14	a	Praha	15-Štěrboholy. Pro	tyto	části	byla	odhadnuta	hustota	

zalidnění	 pomocí	 dosazení	 transformovaných	 hodnot	 proměnných	 zástavby,	

průmyslových	 a	 komerčních	 areálů	 a	 areálů	 sportovních	 a	městské	 zeleně	 (proměnné	

vysvětlující:	ZASTAVBA,	PK_AREALY,	REKREACE).	Stejně	tak	byla	odhadnuta	hodnota	pro	

zbývající	 městské	 části	 jako	 celek.	 Jelikož	 zkoumaný	 statistický	 ukazatel	 je	

transformován	 pomocí	 logaritmické	 transformace,	 je	 nutné	 výslednou	 hodnotu	

přepočíst	inverzní	funkcí	(exponenciální).	Z výsledné	hodnoty	hustoty	zalidnění	lze	pak	

jednoduše	získat	počet	obyvatel	vynásobením	rozlohou	zkoumané	oblasti.

Výsledné	 páry	 odhadnutých	 hodnot	 (pro	 danou	městskou	 část	 hlavního	města	

Prahy	a	pro	zbytek	Prahy)	musí	v součtu	reprezentovat	skutečný	počet	obyvatel,	což	se	

ovšem	 neděje.	 Proto	 je	 nutné	 disagregaci	 upravit	 ještě	 o	 koeficient	 k,	 který	 zajistí	

správný	výsledek	součtu:

,)( CkBA  (26)

kde	A je	odhadovaná	hodnota	počtu	obyvatel	pro	městskou	část,	B je	odhadovaná	

hodnota	 pro	 ostatní	 oblasti	 Prahy	 a C je	 skutečná	 hodnota	 počtu	 obyvatel	 hlavního	

města	 Prahy	 jako	 celku.	 Koeficient	 k lze	 pak	 vypočítat	 převedením	 rovnice do	

výsledného	tvaru:
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)( BA

C
k


 (27)

Po	 vynásobení	 výsledků	 tímto	 koeficientem	 se	 získá	 výsledná	 hodnota	

disagregace počtu	 obyvatel	 pro	 danou	 městskou	 část	 a	 zbytku	 Prahy,	 jejichž	 součet	

odpovídá	 skutečnosti,	 ačkoli	 jednotlivé	hodnoty	 se	od	 těch	 reálných	 liší.	Tyto	hodnoty	

jsou	porovnány	s daty	územně	analytických	podkladů	za	městské	části	hlavního	města	

Prahy:

Tabulka	10 - Rozdíl	mezi	vypočteným	a	skutečným	počtem	obyvatel	v m.č.	Prahy

Testovací	plochy 1 2 3 4

Odhadovaná	hodnota 151456 91589 42141 4084

Skutečná	hodnota 128431 84103 46291 1933

Rozdíl	(v	%) 17,9 % 8,9 % -9 % 111,3 %

Rozdíl	(počet	obyvatel) 23025 7486 -4150 2151

Průměrný	rozdíl	počtu	obyvatel 7128

Tabulka	11 - Rozdíl	mezi	vypočteným	a	skutečným	počtem	obyvatel	ve	zbývajících	plochách

Zbývající	oblasti	testovacích	ploch 1 2 3 4

Odhadovaná	hodnota 1128727 1165569 1210867 1253074

Skutečná	hodnota 1105702 1173055 1215017 1255225

Rozdíl	(v	%) -2,0 % -0,6 % 0,3 % -0,2 %

Rozdíl	(počet	obyvatel) -23025 7486 4150 2151

Průměrný	rozdíl	počtu	obyvatel -2309,5
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Průměrná	 odchylka	 pak	 byla	 vypočtena	 jako	 odchylka	 mezi	 průměrem	

skutečných	hodnot	a	průměrem	vypočtených	hodnot	testovacích	oblastí:

Tabulka	12 - Průměrná	odchylka	disagregace

Průměrná	odchylka (v	%) 5 %

Průměrný	odchylka	(počet obyvatel) 4719

2.3.2 Míra	nezaměstnanosti

Míra	nezaměstnanosti	 je	 statistický	ukazatel,	 který	udává	podíl	 počtu	uchazečů	

o zaměstnání	 (k	 31.12.	 sledovaného	 roku,	 v tomto	 případě	 rok	 2010)	 k počtu	

ekonomicky	aktivních	obyvatel	k 3.3.2001.	Tento	ukazatel	 je	dále vztažen	k ploše obce

z důvodu	povahy	prováděných	geografických	analýz	v této	práci.

,
A

U
N  (28)

kde	 N …	míra	nezaměstnanosti

U …	počet	uchazečů	o	zaměstnání

A	…	počet	ekonomicky	aktivních	obyvatel

Z toho	je	vypočtena	plošná	míra	nezaměstnanosti	pomocí	vzorce:

,_
P

N
MNP  (29)

kde	 N …	míra	nezaměstnanosti

P …	plocha	území	(v	km2)

P_MN ...	míra	nezaměstnanosti	vztažená	k	ploše

Výzkum	 statistického	 ukazatele	 plošné	 míry	 nezaměstnanosti je	 v této	 práci	

založen	na	příčinné	souvislosti	s třídami	Urban	Atlas	Land	Use,	která	vychází	z korelace	
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jednotlivých	 tříd	 a	 plošné	 míry	 nezaměstnanosti.	 Předpoklady	 pro	 tuto	 analýzu	 jsou	

takové,	že	míra	nezaměstnanosti	bude	ovlivňována	přítomností	a	poměrovou	velikostí	

tříd	komerčních	a	průmyslových	areálů.

Vstupními	 daty	 jsou	 transformované	 proměnné	 (kvůli	 ověření	 normality	 dat	

jednotlivých	proměnných,	viz	kapitola 2.2.4):	Vysvětlovaná	proměnná	(transformovaná	

plošná	 míra	 nezaměstnanosti	MIRA_NEZAM)	 a	 proměnné	 vysvětlující zastoupené	 pěti	

transformovanými	 a	 sloučenými	 třídami	Urban	Atlas	 Land	Use	 (ZASTAVBA,	 DOPRAVA,	

PK_AREALY,	ZEMEDELSTVI,	REKREACE).

Tabulka	13 - Korelační	matice	pro	proměnnou	MIRA_NEZAM

MIRA_NEZAM PK_AREALY REKREACE ZEMEDELSTVI ZASTAVBA DOPRAVA

MIRA_NEZAM -0,2355 -0,2947 0,2381 0,0685 -0,0969

PK_AREALY -0,2355 0,5351 0,0662 0,5243 0,6347

REKREACE -0,2947 0,5351 -0,2522 0,5628 0,5909

ZEMEDELSTVI 0,2381 0,0662 -0,2522 -0,1329 -0,1264

ZASTAVBA 0,0685 0,5243 0,5628 -0,1329 0,7202

DOPRAVA -0,0969 0,6347 0,5909 -0,1264 0,7202

Z	 korelační	 matice	 lze	 vyvodit	 závěr,	 že	 míra	 nezaměstnanosti	 (proměnná	

MIRA_NEZAM)	 není	 závislá	 ani	 na	 jedné	 z proměnných	 s větší,	 než	 slabou	 závislostí,	

tzn. všechny	 korelace	 s proměnnou	 MIRA_NEZAM se	 pohybují	 v intervalu	 (-0,3;0,3).

Korelační	 koeficient	 však	 slouží	 pro	 stanovení	 pouze	 lineární	 závislosti	 mezi	

proměnnými,	 je	 tedy	 vhodné prostudovat	 blíže	 bodové	 grafy	 jednotlivých	 dvojic	

proměnných	 (vztah	 proměnné	 MIRA_NEZAM a	 ostatních	 pěti	 transformovaných	

proměnných	tříd	Urban	Atlas	Land	Use).
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Graf	11 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	MIRA_NEZAM a	ZASTAVBA

Graf	12 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	MIRA_NEZAM	a	DOPRAVA
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Graf	13 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	MIRA_NEZAM	a	PK_AREALY

Graf	14 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	MIRA_NEZAM	a	REKREACE
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Graf	15 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	MIRA_NEZAM	a	ZEMEDELSTVI

V grafech	nebyl	nalezen	žádný	výrazný	vzor	rozložení	hodnot.	Rozptyl	hodnot	je	

tedy	 v podstatě	 náhodný,	 nelze	 zde	 hledat	 žádnou,	 ani	 nelineární	 závislost	 mezi	

hodnotami.	Závislost	míry	nezaměstnanosti	na	vybraných	třídách	Urban	Atlas	Land	Use	

tedy	nebyla	prokázána,	stejně	tak	nelze	vytvořit	ani	vyhovující	regresní	model	a	získat	

regresní	rovnici.

2.3.3 Podíl	obyvatel	ve	věku	0–14 let	k celkovému	počtu	obyvatel

Jedná	se	o	statistický	ukazatel,	který	udává	podíl	počtu	obyvatel	ve	věku	0–14 let	

k celkovému	počtu	obyvatel	pro	rok	2010 (rovnice	č. 30).	Tento	ukazatel	je	dále	vztažen	

k ploše	 obce	 z důvodu	 povahy	 prováděných	 geografických	 analýz	 v této	 práci

(rovnice 31).

���í�	��������	��	�ě��	0 − 14	��� =
��č��	��������	����	��	�ě��	0 − 14	���

������ý	��č��	��������	����
(30)

���š�ý	���í�	��������	��	�ě��	0 − 14	��� =
���í�	��������	��	�ě��	0 − 14	���

����ℎ�	����
(31)
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Výzkum	 statistického	 ukazatele	 plošného	 podílu	 obyvatel	 ve	 věku	 0–14 let	 je	

v této	práci	založen	na	hledání	příčinné	souvislosti	s třídami	Urban	Atlas	Land Use,	která	

vychází	 z korelace	 jednotlivých	 tříd	 a	 plošného	 podílu	 obyvatel	 ve	 věku	 0–14 let.	

Předpoklady	pro	tuto	analýzu	jsou	takové,	že	podíl	obyvatel	ve	věku	0–14 let	bude	větší	

v oblastech	s rozsáhlejší	přítomností	tříd	sportovních	areálů	a	městské	zeleně.

Vstupními	 daty	 jsou	 transformované	 proměnné	 (kvůli	 ověření	 normality	 dat	

jednotlivých	proměnných,	viz	kapitola 2.2.4):	Vysvětlovaná	proměnná	(transformovaný	

plošný	 podíl	 obyvatel	 ve	 věku	 0–14 let)	 a	 proměnné	 vysvětlující,	 zastoupené	 pěti	

transformovanými	 a	 sloučenými	 třídami	Urban	Atlas	 Land	Use	 (ZASTAVBA,	 DOPRAVA,	

PK_AREALY,	ZEMEDELSTVI,	REKREACE).

Tabulka	14 - Korelační	matice	pro	proměnnou	v0_14

v0_14 PK_AREALY REKREACE ZEMEDELSTVI ZASTAVBA DOPRAVA

v0_14 -0,1740 -0,2342 0,2596 0,1626 -0,0201

PK_AREALY -0,1740 0,5351 0,0662 0,5243 0,6347

REKREACE -0,2342 0,5351 -0,2522 0,5628 0,5909

ZEMEDELSTVI 0,2596 0,0662 -0,2522 -0,1329 -0,1264

ZASTAVBA 0,1626 0,5243 0,5628 -0,1329 0,7202

DOPRAVA -0,0201 0,6347 0,5909 -0,1264 0,7202

Z	korelační	matice	lze	vyvodit,	že	ani	proměnná	pro	podíl	obyvatel	ve	věku	0–14

let	 (v0_14)	 není	 závislá	 na	 žádné	 z proměnných	 s větší,	 než	 slabou	 závislostí,	 tzn.	

všechny	 korelace	 s proměnnou	 v0_14 se	 pohybují	 v intervalu	 (-0,3;0,3).	 Korelační	

koeficient	však	slouží	pro	stanovení	pouze	lineární	závislosti	mezi	proměnnými,	je	tedy	

vhodné	 opět	 prostudovat	 blíže	 bodové	 grafy	 jednotlivých	 dvojic	 proměnných	 (vztah	

proměnné	v0_14 a	ostatních	pěti	transformovaných	proměnných	tříd	Urban	Atlas	Land	

Use).
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Graf	16 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v0_14	a	ZASTAVBA

Graf	17 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v0_14	a	DOPRAVA
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Graf	18 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v0_14	a	PK_AREALY

Graf	19 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v0_14	a	REKREACE
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Graf	20 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v0_14	a	ZEMEDELSTVI

V grafech	 opět	 nebyl	 nalezen	 žádný	 výrazný	 vzor	 rozložení	 hodnot.	 Rozptyl	

hodnot	 je	 tedy	 v podstatě	 náhodný,	 nelze	 zde	 hledat	 žádnou,	 ani	 nelineární	 závislost	

mezi	hodnotami.	Závislost	plošného	podílu	obyvatel	ve	věku	0–14 let	k celkovému	počtu	

obyvatel	dané	obce na	vybraných	třídách	Urban	Atlas	Land	Use	tedy	nebyla	prokázána,	

stejně	tak	nelze	vytvořit	ani	vyhovující	regresní	model	a	získat	regresní	rovnici.

2.3.4 Podíl	obyvatel	ve	věku	15–64 let	k celkovému	počtu	obyvatel

Jedná	se	o	statistický	ukazatel,	který	udává	podíl	počtu	obyvatel	ve	věku	15–64

let	 k celkovému	 počtu	 obyvatel	 pro	 rok	 2010 (rovnice	 č.	 32).	 Tento	 ukazatel	 je	 dále	

vztažen	 k ploše	 obce	 z důvodu	 povahy	 prováděných	 geografických	 analýz	 v této	 práci	

(rovnice	č.	33).	

���í�	��������	��	�ě��	15 − 64	��� =
��č��	��������	����	��	�ě��	15 − 64	���

������ý	��č��	��������	����
(32)

���š�ý	���í�	��������	��	�ě��	15 − 64	��� =
���í�	��������	��	�ě��	15 − 64	���

����ℎ�	����
(33)
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Výzkum	 statistického	 ukazatele	 plošného	 podílu	 obyvatel	 ve	 věku	 15–64 let	 je	

v této	práci	založen	na	hledání	příčinné	souvislosti	s třídami	Urban	Atlas	Land	Use,	která	

vychází	 z korelace	 jednotlivých	 tříd	 a	 plošného	 podílu	 obyvatel	 ve	 věku	 15–64 let.	

Předpoklady	 pro	 tuto	 analýzu	 jsou	 takové,	 že	 podíl	 obyvatel	 ve	 věku	 15–64 let	 bude	

větší	 v oblastech	 s rozsáhlejší	 přítomností	 tříd	 sportovních	 areálů	 a	 městské	 zeleně	

(možnost	 rekreačního	 vyžití),	 dále	 areálů	 průmyslových	 a	 komerčních	 (přítomnost	

pracovních	příležitostí).

Vstupními	 daty	 jsou	 transformované	 proměnné	 (kvůli	 ověření	 normality	 dat	

jednotlivých	 proměnných,	 viz	 kapitola	 2.2.4):	 Vysvětlovaná	 proměnná v15_64

(transformovaný	 plošný	 podíl	 obyvatel	 ve	 věku	 15–64 let)	 a	 proměnné	 vysvětlující,	

zastoupené	 pěti	 transformovanými	 a sloučenými	 třídami	 Urban	 Atlas	 Land	 Use	

(ZASTAVBA,	DOPRAVA,	PK_AREALY,	ZEMEDELSTVI,	REKREACE).

Tabulka	15 - Korelační	matice	pro	proměnnou	v15_64

v15_64 PK_AREALY REKREACE ZEMEDELSTVI ZASTAVBA DOPRAVA

v15_64 -0,2146 -0,2634 0,2788 0,1270 -0,0601

PK_AREALY -0,2146 0,5351 0,0662 0,5243 0,6347

REKREACE -0,2634 0,5351 -0,2522 0,5628 0,5909

ZEMEDELSTVI 0,2788 0,0662 -0,2522 -0,1329 -0,1264

ZASTAVBA 0,1270 0,5243 0,5628 -0,1329 0,7202

DOPRAVA -0,0601 0,6347 0,5909 -0,1264 0,7202

Korelační	matice	 opět	 naznačuje,	 že	 ani	 proměnná	 pro	 podíl	 obyvatel	 ve	 věku	

15 — 64	let	(proměnná	v15_64)	není	závislá	na	žádné	z proměnných	s větší,	než	slabou	

závislostí,	 tzn.	všechny	korelace	s proměnnou	v15_64 se	pohybují	v intervalu	(-0,3;0,3).	

Korelační	 koeficient	 však	 slouží	 pro	 stanovení	 pouze	 lineární	 závislosti	 mezi	

proměnnými,	 je	 tedy	 vhodné	 opět	 prostudovat	 blíže	 bodové	 grafy	 jednotlivých	 dvojic	

proměnných	 (vztah	 proměnné	 v15_64 a	 ostatních	 pěti	 transformovaných	proměnných	

tříd	Urban	Atlas	Land	Use).
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Graf	21 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v15_64	a	ZASTAVBA

Graf	22 - X-Y	bodový graf	pro	vztah	proměnných	v15_64 a	DOPRAVA
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Graf	23 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v15_64	a	PK_AREALY

Graf	24 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v15_64	a	REKREACE
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Graf	25 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v15_64	a	ZEMEDELSTVI

Ani	 v	 těchto grafech	 nebyl	 nalezen	 žádný vzor	 rozložení	 hodnot,	 kterým	 by	 se	

dala	aproximovat	vyrovnávací	křivka.	Rozptyl	hodnot	je	tedy	v podstatě	náhodný,	nelze	

zde	hledat	 žádnou,	 ani	 nelineární	 závislost	mezi	 hodnotami.	 Závislost	 plošného	podílu	

obyvatel	 ve	 věku	 15–64 let	 k celkovému	 počtu	 obyvatel	 na	 vybraných	 třídách	 Urban	

Atlas	Land	Use	tedy	nebyla	prokázána ani	u	tohoto	ukazatele.	Tím	pádem	nelze	vytvořit	

ani	vyhovující	regresní	model	a	získat	regresní	rovnici.

2.3.5 Podíl	obyvatel	ve	věku	65	a	více	let	k celkovému	počtu	obyvatel

Jedná	se	o	statistický	ukazatel,	který	udává	podíl	počtu	obyvatel	ve	věku	65	a	více	

let	 k celkovému	 počtu	 obyvatel	 pro	 rok	 2010 (rovnice	 č.	 34).	 Tento	 ukazatel	 je	 dále	

vztažen	 k ploše	 obce	 z důvodu	 povahy	 prováděných	 geografických	 analýz v této	 práci

(rovnice	č.	35).

���í�	��������	��	�ě��	65	�	�í��	��� =
��č��	��������	����	��	�ě��	65	�	�í��	���

������ý	��č��	��������	����

(34)
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���š�ý	���í�	��������	��	�ě��	65	�	�í��	��� =
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����ℎ�	����
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Výzkum	statistického	ukazatele	plošného	podílu	obyvatel	ve	věku	65	a	více	let	je	

v této	práci	založen	na	hledání	příčinné	souvislosti	s třídami	Urban	Atlas	Land	Use,	která	

vychází	 z korelace	 jednotlivých	 tříd	 a	 plošného	 podílu	 obyvatel	 ve	 věku	 65	 a	 více	 let.	

Předpoklady	pro	tuto	analýzu	jsou	takové,	že	podíl	obyvatel	ve	věku	65	a	více	let	bude	

větší	 v oblastech	 s rozsáhlejší	 přítomností	 tříd	 sportovních	 areálů	 a	 městské	 zeleně	

(možnost	rekreačního	vyžití),	dále	areálů	zemědělských	(očekává	se,	že	starší	lidé	budou	

žít	spíše	na	venkově).

Vstupními	 daty	 jsou	 transformované	 proměnné	 (kvůli	 ověření	 normality	 dat	

jednotlivých	 proměnných,	 viz	 kapitola 2.2.4):	 Vysvětlovaná	 proměnná	 v65_xx

(transformovaný	plošný	podíl	obyvatel	ve	věku	65	a	více	 let)	a	proměnné	vysvětlující,	

zastoupené	 pěti	 transformovanými	 a	 sloučenými	 třídami	 Urban	 Atlas	 Land	 Use	

(ZASTAVBA,	DOPRAVA,	PK_AREALY,	ZEMEDELSTVI,	REKREACE).

Tabulka	16 - Korelační	matice	pro	proměnnou	v65_xx

v65_xx PK_AREALY REKREACE ZEMEDELSTVI ZASTAVBA DOPRAVA

v65_xx -0,2987 -0,3098 0,2347 0,0406 -0,1114

PK_AREALY -0,2987 0,5351 0,0662 0,5243 0,6347

REKREACE -0,3098 0,5351 -0,2522 0,5628 0,5909

ZEMEDELSTVI 0,2347 0,0662 -0,2522 -0,1329 -0,1264

ZASTAVBA 0,0406 0,5243 0,5628 -0,1329 0,7202

DOPRAVA -0,1114 0,6347 0,5909 -0,1264 0,7202

Korelační	matice	ani	v tomto	případě	nepotvrzuje	významnou	 lineární	 závislost	

mezi	 proměnnými. Kromě	 jednoho	 případu	 korelace	 s	 proměnnou	 REKREACE se	

všechny	 korelace pohybují	 v intervalu	 (-0,3;0,3). Proměnná	 REKREACE vykazuje	
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korelační	 koeficient	 -0,3098,	 což	 je	 v podstatě	 také	 ještě	 slabá	 závislost,	 nicméně	 tato	

závislost	 ukazuje,	 že	 s ubývajícími	 plochami	 sportovních	 areálů	 a	 městské	 zeleně	 se	

zvyšuje	 podíl	 obyvatel	 ve	 věku	 65	 a	 více	 let	 (záporný	 korelační	 koeficient).	 Korelační	

koeficient	 slouží	 pro	 stanovení	 pouze	 lineární	 závislosti	 mezi	 proměnnými,	 je	 tedy	

vhodné	 opět	 prostudovat	 blíže	 bodové	 grafy	 jednotlivých	 dvojic	 proměnných	 (vztah	

proměnné	v15_64 a	ostatních	pěti	transformovaných	proměnných tříd	Urban	Atlas	Land	

Use).

Graf	26 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v65_xx	a	ZASTAVBA
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Graf	27 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v65_xx a	DOPRAVA

Graf	28 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v65_xx	a	PK_AREALY
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Graf	29 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v65_xx	a	REKREACE

Graf	30 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	v65_xx	a	ZEMEDELSTVI
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Ani	v	těchto grafech	nebyl	nalezen	žádný	vzor	rozložení	hodnot,	kterým	by	bylo	

možné	 aproximovat	 vyrovnávací	 křivku.	 Rozptyl	 hodnot	 je	 tedy	 víceméně náhodný,	

nelze	 zde	 hledat	 žádnou,	 ani	 nelineární	 závislost	 mezi	 hodnotami.	 Závislost	 plošného	

podílu	 obyvatel	 ve	 věku	 15–64 let	 k celkovému	 počtu	 obyvatel	 na	 vybraných	 třídách	

Urban	Atlas	Land	Use	tedy	nebyla	prokázána	ani	u	tohoto	ukazatele.	Tím	pádem	nelze	

vytvořit	ani	vyhovující	regresní	model	a	získat	regresní	rovnici.

2.3.6 Studium	změn	počtu	obyvatel

Jako	poslední	 analýza	 statistických	ukazatelů	 je	prováděna	 analýza změn	počtu	

obyvatel	ve	vybraných	obcích	v letech	2000	až	2006.	Výzkum	těchto	změn	je	v této	práci	

prováděn	pomocí	 korelace	 s polygony	 změn	datové	 sady	CORINE	Land	Cover pro	 tyto	

roky,	 kde	 se	uvádí	 jako	 atributy	přítomných	polygonů	 změn	 jejich	 typ	 a	 rozloha.	Díky	

připraveným	 datům	 pomocí	 postupu	 uvedeného	 v kapitole	 2.1.1 jsou	 k dispozici	 také	

podíly	 jednotlivých	 ploch	 polygonů	 změn	 k rozloze	 dané	 obce.	 Jako	 vysvětlovaná	

proměnná	vstupuje	do	analýzy transformovaný přírůstek	(nebo	úbytek)	počtu	obyvatel	

mezi	 lety	 2000	 a	 2006 (P_OBYV). Vysvětlující	 proměnnou	 je	 pak	 transformovaná	

proměnná	 změn	 polygonů	 z neurbanizovaných	 ploch	 na	 plochy	 urbanizované	

(CHANGE).

Graf	31 - X-Y	bodový	graf	pro	vztah	proměnných	CHANGE	a	P_OBYV
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Bohužel	 ani	 v tomto	 případě	 nebyla	 zjištěna	 jakákoli	 závislost	 těchto	 dvou	

proměnných.	Korelační	koeficient	dosahuje	hodnoty	0,12	a		i	X-Y	bodový	graf	naznačuje	

velkou	rozptýlenost	a	nezávislost	hodnot	těchto	dvou	proměnných.
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Závěr

Tato	 diplomová	práce	 se	 zabývala	 zpracováním	 tématu	 prostorové	 disagregace	

prostřednictvím	 dokázání	 příčinné	 závislosti	 některých	 tříd	 krajinného	 pokryvu	 nebo	

využití	 půdy	 se	 zkoumanými	 statistickými	 indikátory.	 Dosažení	 výsledků	 bylo	

podpořeno	pravidelnou	konzultací	s vedoucím	a	konzultantem	práce.

Cílem	bylo	získat	pravidla	pro	disagregaci	vybraných	statistických	ukazatelů	tak,	

aby	bylo	možné	tyto	ukazatele	počítat	pro	libovolné	plochy	ČR.	Bylo	zkoumáno	celkem	

šest vybraných	 statistických	 ukazatelů	 pro	 srovnání	 s šesti	 různými	 proměnnými	 tříd	

využití	 půdy	 a	 krajinného	 pokryvu.	 Postup	 práce	 komplikovaly	 nejrůznější	 problémy.	

Nejvíce	komplikované	bylo	řešení	zpracování	dat	do	podoby	pro	vstup	do	analýzy	a	dále	

problémy	 s normalitou	některých	 dat,	 které	bylo	nutné	 experimentálně	 transformovat	

pomocí	nejrůznějších	transformací	proměnných.

Výzkum	statistických	ukazatelů	pomohl	vypočítat	rovnici	regresního	modelu	pro	

indikátor	 hustoty	 zalidnění (resp.	 počet	 obyvatel),	 kde	 bylo	 dosaženo	 hodnoty	

koeficientu determinace regresního	modelu téměř	83 %,	značící	velmi	kvalitní	regresní	

model,	 který	 splňoval	 taktéž požadavky	 a	 byl	 tímto	 náležitě	 verifikován.	 Odchylka	

odhadovaných	 hodnot	 počtu	 obyvatel	 od	 hodnot	 skutečných	 při	 validaci	 na	 čtyřech	

testových	plochách	(městských	částí)	hlavního	města	Prahy	ukázala	odchylku	5 %.

U	 ostatních	 statistických	 indikátorů	 nebyla	 zjištěna	 žádná	 závislost	 na	

zkoumaných	třídách	datových	sad	Urban	Atlas	Land	Use	a	CORINE	Land	Cover,	a	to	ani	

pomocí	korelační	analýzy	(pouze	v případě	výzkumu	ukazatele	podílu	obyvatel	ve	věku	

65	a	více	let	byla	zjištěna	slabá	negativní	korelace	se	sloučenou	třídou	sportovních	ploch	

a	městské	zeleně).

Nepotvrdily	se	tedy	ani	předpoklady	o	tom,	že	více	starších	obyvatel	by	se	mohlo	

vyskytovat	v oblastech	na	venkově,	že	míra	nezaměstnanosti	a	míra	výskytu	obyvatel	ve	

věku	mezi	15	a	64	lety	souvisí	s	přítomností	tříd	komerčních	a	průmyslových	areálů,	ani
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souvislost	míry	výskytu	obyvatel	mladších,	než	15	let	s plochami	rekreačními.	Stejně	tak	

nebyl	 potvrzen	 vztah	 vývoje	 počtu	 obyvatel	 mezi	 lety	 2000	 a	 2006	 s tvorbou	

urbanizovaných	ploch	z ploch	neurbanizovaných.

Výsledný	 úspěšně	 vytvořený	 a	 ověřený	 regresní	 model pro	 výpočet	 hustoty	

zalidnění	 (počtu	 obyvatel)	 lze	 využít	 pro	 zamýšlenou	 aplikaci	 v krajinném	 národním	

informačním	systému	v rámci	subpilotního projektu	harmonizace	evropských	databází	

krajinného	pokryvu	a	využití	půdy.
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