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ZZáákladnkladníí ppřříístupystupy

•• Metody Metody GISuGISu jako rozjako rozšíšířřeneníí nnáástrojstrojůů
demografickdemografickéé analýzy (Atlas sanalýzy (Atlas sččííttáánníí 2011)2011)

•• ProstorovProstorováá analýza demografickanalýza demografickéého jevu ho jevu 
(Prostorov(Prostorováá diferenciace plodnosti)diferenciace plodnosti)



Atlas SAtlas Sččííttáánníí lidu, domlidu, domůů
a byta bytůů 20012001

•• GrantovGrantováá úúloha, tloha, téématicky zammaticky zaměřěřenenáá na:na:
–– ÚÚzemnzemníí ččlenleněěnníí a osa osíídlendleníí
–– ZZáákladnkladníí demografickdemografickéé charakteristikycharakteristiky
–– Plodnost Plodnost žženen
–– VyjVyjíížďžďka za zamka za zaměěstnstnáánníím a do m a do šškolkol

•• KapitolKapitoly y úúzemnzemníí ččlenleněěnníí a osa osíídlendleníí
(dr. (dr. ČČtrntrnááct, prof. Rychtact, prof. Rychtařřííkovkováá))



ÚÚzemnzemníí ččlenleněěnníí a osa osíídlendleníí

•• sséérie map prezentuje nrie map prezentuje něěkolik rkolik růůzných pohledzných pohledůů
na mona možžnosti mapovnosti mapovéého zobrazenho zobrazeníí rozmrozmííststěěnníí a a 
koncentrace obyvatelstva vychkoncentrace obyvatelstva vycháázejzejííccíích ch 
zz nejkomplexnnejkomplexněějjšíšího zdroje informacho zdroje informacíí o o 
obyvatelstvu, jobyvatelstvu, jíímmžž je sje sččííttáánníí lidu, domlidu, domůů a byta bytůů

•• ÚÚzemnzemněě sprspráávnvníí ččlenleněěnníí ČČeskeskéé republiky republiky 
•• RozmRozmííststěěnníí obyvatelstva podle ZSJ obyvatelstva podle ZSJ 
•• Hustota zalidnHustota zalidněěnníí, koncentrace obyvatelstva a , koncentrace obyvatelstva a 

urbanizace urbanizace 







Plodnost Plodnost žženen

•• Plodnost je spolu sPlodnost je spolu s úúmrtnostmrtnostíí hlavnhlavníí komponentou komponentou 
procesu reprodukce lidských populacprocesu reprodukce lidských populacíí. V. V ČČeskeskéé republice republice 
dodoššlo v devadeslo v devadesáátých letech dvactých letech dvacááttéého stoletho stoletíí kk jejjejíímu mu 
bezprecedentnbezprecedentníímu poklesu. Vmu poklesu. V roce 1999 bylo roce 1999 bylo 
zaznamenzaznamenááno historickno historickéé minimum prminimum průůmměěrnrnéého poho poččtu tu 
žživivěě narozených dnarozených děěttíí na jednu na jednu žženu ve výenu ve výšši 1,13. I i 1,13. I 
poslednposledníí znznáámou hodnotou 1,28 mou hodnotou 1,28 žživivěě narozených dnarozených děěttíí na na 
jednu jednu žženu venu v roce 2005 se roce 2005 se ČČeskeskáá republika zarepublika zařřazuje do azuje do 
skupiny zemskupiny zemíí ss extrextréémnmněě nníízkou plodnostzkou plodnostíí, kter, kteráá je je 
definovdefinováána prna průůmměěrem nirem nižžšíším nem nežž 1,3. Uvedený ukazatel 1,3. Uvedený ukazatel 
je transversje transversáálnlníí a je tuda je tudíížž ovlivnovlivněěn nejen dlouhodobým n nejen dlouhodobým 
ppůůsobensobeníím kulturnm kulturníích faktorch faktorůů, ale tak, ale takéé dopady dopady 
momentmomentáálnlníí socioekonomicksocioekonomickéé situace. situace. 



Vývoj ukazatelVývoj ukazatelůů konekoneččnnéé plodnostiplodnosti
Vývoj podVývoj podíílu lu žžen dle poen dle poččtu tu 

narozených dnarozených děěttíí
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KoneKoneččnnáá plodnost podle plodnost podle 
velikosti obcevelikosti obce
KoneKoneččnnáá plodnost podle krajplodnost podle krajůů
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GeostatistickGeostatistickéé modelovmodelováánníí
demografických jevdemografických jevůů

•• ApriornApriorníí ppřředpoklad prostorovedpoklad prostorovéé zzáávislosti a vislosti a 
tedy existence prostorovtedy existence prostorovéé predikcepredikce

•• Nestejný vliv jednotlivých pozorovNestejný vliv jednotlivých pozorováánníí
•• Aplikace specifickAplikace specifickéé metodymetody
•• VýchozVýchozíí demografickdemografickáá data podata poččíítantanáá v v 

prostorovprostorovéém pohledum pohledu

















ZZáávvěěrr

•• ProstorovProstorováá diferenciace nendiferenciace neníí pro demografickou analýzu pro demografickou analýzu 
primprimáárnrníí, to v, to vššak neznamenak neznamenáá, , žže demograficke demografickéé jevy se jevy se 
realizujrealizujíí v prostoru v prostoru unifikovanunifikovaněě a a žže tedy neme tedy nemáá smysl se smysl se 
tomu nevtomu nevěěnovatnovat

•• Existuje silnExistuje silnáá zzáávislost na demografických datech vislost na demografických datech 
(prim(primáárnrníí zdroj zdroj –– populapopulaččnníí censy)censy)

•• ExistujExistujíí dostatedostateččnněě propracovanpropracovanéé metodickmetodickéé nnáástroje stroje 
(nap(napřř. prostorov. prostorověě vváážženenáá regrese, aj.)regrese, aj.)

•• Existuje silný prostorový potenciExistuje silný prostorový potenciáál vazby demografických l vazby demografických 
jevjevůů na jevy (bio)socina jevy (bio)sociáálnlníí, resp. Ekonomick, resp. Ekonomickéé, na který je , na který je 
momožžnnéé ppřříístupy stupy GISuGISu aplikovataplikovat

•• DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


