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Abstrakt

Současná demografie, vědní obor studující lidské populace, jejich velikosti, struktury, vývoje a další charakteristiky, se 
zaměřuje na výzkum složitých vzorců vzájemně propojených sociálních, behaviorálních, ekonomických a environmen-
tálních jevů. Prostorové myšlení a prostorové analytické perspektivy jsou – vedle dalších přístupů – doménou demografie 
i kartografie. Příspěvek přináší hodnocení současné webové kartografie z pohledu její možnosti pro vizualizaci výsledků 
demografických analýz ve webovém prostředí. Cílem není poskytnout komplexní přehled webové kartografie, nýbrž odhalit 
vztah potenciálu webové kartografie a vývoje soudobé demografie, která od svého vzniku doznala výrazných změn.

Web Cartography for Demographic Analysis Tools

Abstract 

Contemporary demography, a field of science studying human populations, their size, structure, development and 
other characteristics, focuses on the research of complex patterns of interconnected social, behavioral, economic and 
environmental phenomena. It is dominated by spatial thinking and spatial analytical perspectives, which are also the 
domain of cartography. The paper presents an evaluation of current web cartography from the point of view of its 
possibility for visualizing the results of demographic analyzes in the web environment. The aim is not to provide a com-
prehensive overview of web cartography, but to reveal the relationship between the potential of web cartography and 
the development of contemporary demography, which has undergone significant changes since its inception.
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3D vizualizace a orientace v 3D prostoru a znatelně jedno-
duší a rychlejší šíření výstupů u odborných uživatelů i smě-
rem k veřejnosti (web, sociální sítě) apod. Tato otevřenost 
a dostupnost přináší demografická data širšímu publiku 
i celkovou změnu přístupu k pokročilejšímu pojetí demo-
grafie, tzv. prostorové demografie (angl. Spatial Demo-
graphy) a nové myšlenky a možnosti vizualizačně-techno-
logických metod, tematického využití dat, nových metrik 
apod. Tím dochází ke značnému posunu objemu a kvality 
zpracování demografických dat oproti jejich tradičnímu 
zpracování, které demografii dříve svazovalo.

Proměny a současnost demografie

Počátky studia územní proměnlivosti demografických jevů 
lze nalézt v polovině 19. století, kdy J. Snow při hledání 
původce cholery v Londýně identifikoval díky mapování 
studní hlavní zdroj infekce [1]. Do konce 50. let 20. století 
byla „prostorovostí“ demografie myšlena deskriptivní vizua-
lizace demografických procesů a struktur jednotlivých zemí 
či menších územní [2]. Toto tradiční pojetí vycházelo z ana-
lýzy agregovaných dat [3] následované kartografickým zná-
zorněním vypočtených ukazatelů. 

Od 70. let 20. století se rozšířily a popularizovaly analý-
zy vycházejících z individuálních měření, a to zejména na 
základě dat výběrových šetření. Tato změna znamenala 
přesun od makro-dat k mikro-datům [2]. Následně, ke kon-
ci století, ustoupil prostorový aspekt demografických stu-
dií do pozadí. Nicméně i analýzy založené na individuál-
ních datech, které popisují sekvenci životních událostí pod-

Úvod

Stále více výpočtů a provádění analytických výpočtů se po-
stupně přenáší z desktopového/serverového prostředí na 
web. Zpět však zůstává kartografická vizualizace získaných 
výsledků těchto analýz. Většina studií současné demogra-
fie realizovaných ve webovém prostředí se pro vizualizaci 
provádí nástroji tradičních serverových nebo desktopových 
produktů a končí kompilací mapových výstupů osvědče-
nými postupy.

Příspěvek podává náhled na současnou situaci webové 
kartografie z pohledu jejích možností pro vizualizaci vý-
sledků demografických analýz ve webovém prostředí, tedy 
tam, kde analýzy probíhaly. Cílem není poskytnout kom-
plexní přehled webové kartografie, ale spíše odhalit vztah 
možností webové kartografie a požadavků soudobé de-
mografie, která od svého vzniku doznala výrazných změn.

V minulosti bylo používání prostorových analýz demo-
grafických dat pro lepší pochopení populace doménou 
pokročilých výzkumných středisek, vládních organizací 
nebo velkých nadnárodních korporací. Dnes, jednak díky 
obecně širší dostupnosti dat (typicky tzv. otevřená data – 
volně a bezplatně přístupné datové sady), jednak díky do-
statečně vysokému výpočetnímu výkonu tzv. cloudových 
řešení, dochází i v oblasti zpracování dat k postupnému 
přesunu do prostředí Internetu. Tím se stávají data, ná-
stroje i výsledky z nich získané přístupné znatelně širší od-
borné komunitě i laické veřejnosti. Tento vývoj přináší řadu 
výhod: orientace na uživatele a z ní pramenící efektivní 
a rychlejší zpracování dat; širší možnosti vizualizace, včetně 
implementace multimédií a pokročilých vizuálně atraktiv-
ních vyjadřovacích metod. Takovými jsou nativní podpora 

Nétek, R.–Voženílek, V.–Rychtaříková, J.: Webová kartografie...



3.

GaKO 67/109, 2021, číslo 3, str. 002

Geodetický a kartografický obzor
ročník 67/109, 2021, číslo 342

bez nutnosti opakovaného stahování či opakovaně dupli-
citního šíření ze svých pevných disků nebo tradičních pa-
měťových médií (flash-disk, DVD, apod.). Za již ustálený 
způsob práce s daty lze považovat využití standardizova-
ných mapových služeb (WMS, WFS apod.), defacto připo-
jení vzdáleně hostovaných vrstev. Základní charakteristi-
kou tohoto uživatelského pracovního prostředí je absence 
jakéhokoliv instalačního procesu, aplikace jsou dostupné 
pouze prostřednictvím webového prohlížeče, ke kterému 
uživatel nepotřebuje žádný specializovaný software ani 
licenci. Z uživatelského pohledu je zásadní rozdíl v inter-
aktivitě, čili reakci systému na podněty uživatele. Webové 
mapové aplikace interaktivitu zcela plně integrují a dispo-
nují širokou nabídkou interaktivních funkcí, nejčastěji ply-
nulou změnou měřítka, dotykovým ovládáním, či uživa-
telským nastavení/přesouváním vrstev. Tato funkcionalita 
je dnes ve webových mapových aplikacích považována za 
samozřejmost.

Vedle technologických aspektů hrají ve webové karto-
grafii zásadní roli především aspekty kartografické. Pra-
vidla a konvence, která jsou po desetiletí ustálená v analo-
gové kartografii, se na webu uplatňují s výraznými speci-
fiky. Vedle toho existuje řada metod a principů, které ana-
logová kartografie nepoužívá. Zatímco u analogových vý-
stupů připravovaných tradičně pomocí desktopových pro-
duktů GIS se kompozice a základní kompoziční prvky reali-
zují zcela v souladu s kartografickými pravidly, ve webo-
vých mapách se objevují nové nadstavbové kompoziční 
prvky ve formě funkcí, např. propojená náhledová mapa, 
odečítání souřadnic, interaktivní prvky (sidebar, prvky akti-
vované po interakci, aktivní ikony, menu, našeptávací prv-
ky aj.), vyskakovací okna či swipe obrazovky. U webové 
kartografie lze sledovat eliminaci některých kompozičních 
prvků (název mapy, číselné měřítko, tiráž), o uplatnitel-
nosti legendy u některých webových map lze polemizo-
vat [13] nebo se slučuje s tzv. Table of Content. Zatímco 
v desktopovém prostředí je sestavená kompozice mapo-
vého výstupu pro tisk pevně daná, u webového řešení, 
které se přizpůsobuje zobrazovacímu zařízení, tzv. respon-
sivní design, se může kompozice měnit. Rozdílný přístup 
k vizualizaci dat a nové typy formátů (typicky big-data) na-
víc přinášejí do webové kartografie nové, značně specifické 
vizualizační metody, např. marker clustering, heatmapy, 
3D gridy, interaktivní průhlednost. Naopak aplikace někte-
rých tradičních vyjadřovacích metod, např. vykreslení poly-
gonových vrstev pomocí rastru pro kvalitativní či kvantita-
tivní vyjádření plošných jevů, je technicky náročná a v praxi 
proto spíše ojedinělá. 

Z výše uvedených odlišností je patrné, že webová karto-
grafie se stává stále významnější podmnožinou kartogra-
fie nejenom jako technologického, ale i vědního oboru, 
s řadou specifik, konvencí i pravidel, vycházejících z po-
užití odlišného média. Technologické možnosti i uživatel-
ská očekávání pramenící z tvorby a využívání map v inter-
netovém prostředí nutí kartografy věnovat webové karto-
grafii více pozornosti.

Fundamentálním rozdílem mezi analogovou/tiskovou 
a desktopovou kartografií na jedné straně a webovou kar-
tografií na druhé straně, je médium, skrze které tyto části 
kartografie poskytují mapový výstup. U tradiční kartogra-
fie, jejíž výstupy dnes plně zajišťují nástroje desktopových 
produktů GIS, dominuje publikování map v analogové pří-
padně digitálně-statické verzi (bez interaktivity či dynami-
ky, tj. pouze pro prohlížení, typicky PDF). Očekává-li uživa-
tel u mapy interaktivitu a multimedialitu prvků při zobrazo-
vání skrze webovou stránku či na mobilu, je využití principů

míněné charakteristikami jedince, bez ohledu na kontext 
okolního prostředí, mohou být zatíženy tzv. atomickou 
chybou [2], [4].

Od konce 20. století, začínají být širší vědecké veřejnosti 
dostupná georeferencovaná data a nové softwarové tech-
nologie, především geografické informační systémy (GIS). 
Vyvíjejí se nové analytické metody, jejichž součástí se stává 
integrace lokalizačních faktorů, zejména vzdálenost, sou-
sedství a koncepce prostorové závislosti [2], [5]. Jde zej-
ména o uplatnění prvního a druhého Toblerova zákona: 
„Všechno souvisí se vším, ale blízké věci spolu souvisejí více 
než věci vzdálené“ a „Jevy mimo danou oblast ovlivňují to, 
co se děje uvnitř“ [6], [7].

Trendy prostorového myšlení v posledních desetiletích 
a s ním spojené nové metody prostorové analýzy zname-
naly renesanci prostorové demografie včetně obecně širší-
ho povědomí pojmu Prostorová demografie/Spatial Demo-
graphy [2]. Současná explorační prostorová analýza (ESDA 
exploratory spatial data analysis) si již nevystačí s deskrip-
tivním znázorněním prostorového rozložení demografic-
kých proměnných, ale zaměřuje se na identifikaci prosto-
rových vzorců více faktorů v souvislosti s vlivem prostoro-
vých kontextů. K tomuto účelu zejména slouží pokročilé 
metody prostorové analýzy [2], [5], [8]: 1) analýza prosto-
rových vzorů (spatial pattern analysis), 2) prostorová eko-
nometrie (spatial econometrics), 3) geograficky vážená re-
grese (geographically weighted regression GWR) a 4) pros-
torové víceúrovňové modelování (spatial multilevel mo-
deling). 

Současný demografický výzkum zahrnuje studium kom-
plexních vzorů vzájemně propojených sociálních, beha-
viorálních, ekonomických a environmentálních jevů. Stále 
více se prosazují argumenty, že prostorové myšlení a pros-
torové analytické perspektivy hrají mnohem důležitější roli 
při řešení výzkumných otázek demografie [2], [9].

Webová kartografie

Podle Voženílka [10] je kartografie chápána jako „věda, 
technologie, i umění vytváření map, včetně jejich studia“. 
Webová kartografie je dílčí částí kartografie, zabývající se 
problematikou, tvorbou a zpracováním map v prostředí 
služby World Wide Web. Obecně se webové kartografické 
produkty odlišují od analogových výstupů v celé řadě as-
pektů [11]. Navíc, analogicky k jiným dílčím kartografickým 
disciplínám (planetární, matematická, tematická, atlasová 
apod.), má i webová kartografie své specifika. Tím je pře-
devším médium, pomocí kterého je mapa prezentována 
uživateli, tedy webový prohlížeč.

Jak uvádí [12], tradiční přístup práce s GIS má stále mno-
ho omezení, zejména v možnostech sdílení a ukládání dat 
či programů. Trendem obecně ve všech oblastech infor-
mačních technologií (IT), posléze přecházející i do nava-
zujících oborů jako geoinformatika, je distribuce dat i pro-
gramů prostřednictvím Internetu. [12] dále zdůrazňuje, že 
zatímco před několika lety dominovala odborné litera-
tuře i praktickému využití robustní serverová řešení, na stej-
ném místě dnes dochází k rozmachu tzv. tenkých klientů. 
Webová kartografie minimalizuje prostředky nutné k tvor-
bě mapového výstupu. Uživatel tak nemusí mít k dispo-
zici data uložená lokálně, nemusí mít ani nainstalovaný 
software, vše probíhá ve webovém prostředí. Interní da-
tové sady mohou být uchovávány v cloudovém prostředí 
a uživatel si jen připojí do svého rozhraní požadovaná data 
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Tab. 1 Odlišnosti desktopových a webových řešení

Instalační proces

Vyžadované prostředky

Data

Interaktivita

Využití multimédií, 3D, animací

Závislost na platformě

Funkcionalita

Možnost uživ. přizpůsobení

Kartografické metody

Zobrazování

Distribuce dat a výstupů

Desktopové řešení Webové řešení

Vyžadován

Data + nainstalovaný software

Zpravidla lokálně, webové služby

Střední

Nízké

Závislé na operačním systému

Vysoká, včetně pokročilých analýz

Nízká

Standardní, ojediněle nové možnosti

Pouze na PC v daném softwaru

Vyžaduje export, duplicitní kopírování

Žádný

Jen webový prohlížeč

Webové služby, specifické formáty

Vysoká

Vysoké

Nezávislé na operačním systému či zařízení

Nízká, spíše pro vizualizaci

Vysoká – prakticky neomezená

Specifické i standardní

PC/tablet/mobil, bez softwaru

Snadná
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4.1  Desktopové přístupy

Jak uvádí ve své práci [2], digitální možnosti „radikálně 
změnily demografický svět, včetně prostorových demo-
grafických studií“. Své tvrzení opírá o tři argumenty: (i) do-
stupnost a komplexnost prostorových databází např. TIGER 
Census, (ii) cenově dostupný hardware umožňující potřeb-
né výpočty a (iii) neuvěřitelně silný potenciál GIS pro ma-
pování a integraci prostorově orientovaných dat pocháze-
jící z různých zdrojů. Propojení GIS a kartografie v kombi-
naci s desktopovými programy poskytovalo (a stále po-
skytuje) obrovský potenciál pro analýzu a vizualizaci jaké-
hokoliv typu prostorově založených dat [11]. Prostorová 
demografie je tomu zcela ideálním příkladem.

Tradiční přístup GIS aplikací s workflow „příprava dat –> 
zpracování –> vizualizace“ realizovaný kompletně v desk-
topovém prostředí, se dnes považuje za ustálený a lze před-
pokládat, že se již nebude významně měnit. V posledních 
letech lze pozorovat postupný převod jednotlivých kroků 
do webového prostředí (viz část 4.2). Na konci druhé de-
kády 21. století, se vizualizace již standardně a majoritně 
přenesla do webového prostředí. Nicméně, lze sledovat 
i postupný nárůst primárního zpracování geograficky orien-
tovaných dat včetně prostorových operací v prostředí Inter-
netu. Primárním zpracováním se rozumí příprava dat před 
vlastní vizualizací zahrnující filtrování či základní topolo-
gické operace (buffer, clip aj.), tedy procedury, které se dří-
ve prováděly v desktopovém prostředí a na které navazo-
vala vizualizace výsledné mapy na webu. Využití deskto-
pové platformy GIS produktů se tak čím dál více omezuje 
spíše jen na přípravu dat, konsolidaci datových a databá-
zových zdrojů, standardizaci prostorových formátů a dal-
ších procedur. Na druhou stranu je potřeba připustit, že 
zdaleka nelze očekávat zaniknutí tradičního desktopo-
vého přístupu. Důvodem je jednak velmi široká uživatel-
ská základna, pro kterou je tento způsob práce rutinou, 
a jednak technická a procesní omezení, která s sebou we-
bová platforma přináší, a jsou v prostředí Internetu těžko 
či zcela nerealizovatelná.

webové kartografie nezbytné. Nově rozšířené technolo-
gie a je doprovázející nové uživatelské přístupy (tablety, 
dotykové ovládání, virtuální realita atd.) přinášejí do we-
bové kartografie nové impulsy, na které je potřeba reago-
vat. Odlišnosti desktopových a webových řešení zobrazu-
je tab. 1.

Vizualizace výsledků demografických analýz

Pro kartografickou vizualizaci znamenají nové rozměry 
prostorové demografie podněty pro znázorňování funkcí 
různých typů analytických jednotek a vznikajících dato-
vých formátů používaných ve formální prostorové analýze: 
konkrétně bodových dat (např. případů onemocnění), linio-
vých dat (např. sítí, tras), prostorových kontinuálních nebo 
údaje o poli (např. povrchů) a údaje o ploše nebo gridech 
(např. úmrtnost, chudoba). 

Studiem odborné literatury bylo zjištěno, že naprostá 
většina prostorových demografických analýz se řeší v desk-
topovém prostředí. Velmi malý podíl tvoří webová řešení, 
avšak nejsou to analýzy, ale jen vizualizace. Kvalitním on-
line nástrojem na dynamické 3D generování je CESIUM®, 
rychlá, jednoduchá webová end-to-end platforma pro dlaž-
dicové skládání, vizualizaci a prostorovou analýzu 3D dat 
(https://cesiumjs.org/demos/OklahomaTornadoes/) (obr. 1), 
a to i nad glóbem.

Univerzitní organizace Social Science Data Analysis Net-
work (SSDAN) vytváří demografická média (uživatelské pří-
ručky, webové stránky a mapové výstupy) z dat sčítání USA 
přístupné tvůrcům politik, pedagogům, médiím, a infor-
movaným občanům. SSDAN je dílem demografa Williama 
H. Freyho a využívá zařízení v Centru populačních studií 
na University of Michigan. Produktem SSDAN je webový 
portál CensusScope, nástroj pro studium demografických 
trendů v USA. Díky exportovatelným trendovým datům je 
CensusScope využíván odbornými i laickými pracovníky 
(obr. 2).
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Obr. 1 Vizualizace dat z mobilních telefonů v řešení Cesium (zdroj: www.cesiumjs.org)

Obr. 2 Webové demografické mapy z produkce SSDAN vytvořené v prostředí
webového nástroje CensusScope (zdroj: www.censusscope.org)
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Obr. 3 Demografická data Spojeného království (metrika PC sektor) v prostředí ArcGIS Desktop – ArcMap
(zdroj: https://digimap.edina.ac.uk/webhelp/digimapgis/arcgis/spatial_analysis/using_demographic_data.htm)

Obr. 4 Hustota zalidnění Rakouska zpracovaná z otevřených dat v programu QGIS
(zdroj:  https://planet.qgis.org/planet/tag/opengovermentdata/)
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programu QGIS (obr. 4). QGIS nabízí širokou paletu funkcí 
pro demografické analýzy. Nicméně stejně jako u ostat-
ních FOSS řešení, je hlavní silnou stránkou možnost rozší-
ření o vlastní skripty a funkcionalitu. Konkrétní návod po-
dává například https://ukdataservice.ac.uk/media/622162/ 
mappingcensusqgis.pdf, https://csisa.org/wp-content/up-
loads/sites/2/2018/04/QGIS_CSISA_2018.pdf nebo https:// 
planet.qgis.org/planet/tag/opengovermentdata/.

I přesto, že program Grass GIS je určený spíše pro přírodo-
vědní obory, lze jej využít pro potřeby demografie, ekono-
mie, migrace apod. Jeho silnou stránkou je možnost velmi 
výrazného uzpůsobení výpočetní operací, podpořená jed-

Etalonem mezi desktopovými prostředky je rodina pro-
duktů firmy Esri, konkrétně ArcGIS (obr. 3). Produkt ArcGIS 
nabízí nativně širokou řadu demografických nástrojů – po-
čínaje výběrem demograficky zaměřených dat v Esri úlo-
žišti, např. US Census Data, WAGDA Geographic Data, Terra 
Populus, WorldPop aj., přes případové studie a tutoriály na 
platformě „Esri Demographics“ či obecně využitelné funk-
ce typu buffer, density apod. v programu ArcMap, až po 
specifické nástroje a operace v rámci sady nástrojů (tool-
boxu) Spatial Analysis.

Alternativou ke komerčnímu řešení ArcGIS je volba ně-
kterého z free and open source (FOSS) produktů, typicky 
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Obr. 5 Produkt MAPTIVE pro tvorbu kartografických výstupů demografických analýz na webu
(zdroj: http://www.maptive.com)

Obr. 6 Mapa počtu osob do 18 let a procento populace do 18 let podle krajů
z dat ze sčítání lidu ACS 2009 vytvořená v prostředí MAPTITUDE
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registraci uživatel načtěte data o poloze a více již pracuje 
MAPTIVE (obr. 5). Pomocí interaktivní demografické apli-
kace DEMOGRAPHIC MAPPING TOOL se do mapy přidávají 
demografická data. Aplikace disponuje daty o sčítání lidu 
v USA podle různých administrativních jednotek a algorit-
my pro hledání klíčových trendů v datech. Dále lze snad-
no segmentovat data a přistupovat k informacím o rase, 
bydlení, věku, stavu občanství, vzdělání, příjmu, dopravě, 
práci a pohlaví.

Od roku 1995 je společností Caliper Corporation vyví-
jen mapovací software MAPTITUDE pro přístup k velkému 
množství dat ze Spojených států amerických. Slouží pře-
devším k rychlé vizualizaci demografických dat ze sčítání 
lidu pomocí sady nástrojů řízených interaktivním průvod-
cem (obr. 6). Sčítání lidu v USA (U.S. Census) je jediným 
komplexním a skutečně spolehlivým zdrojem celostátní 
demografie. Software pracuje s mnoha proměnnými sčí-
tání lidu (o populaci, věku, rase, pohlaví, národnosti, bydlení,

noduchou implementací výpočetních skriptů nad prosto-
rovými daty. Konkrétní příklad podává https://grasswiki. 
osgeo.org/wiki/Population_Genetics_and_GIS. Statistický 
program R (R Project) s prostorovými daty pracuje velmi 
omezeně a je určen spíše pro statistickou analýzu dat, bez 
ohledu na prostorovou vizualizaci.

4.2  Webové přístupy

Španělský portál http://www.ign.es je dobrou inspirací pro 
možnosti analýz demografických dat. A to i přesto, že žád-
ná pokročilá demografická analýza není obsažena. Avšak 
snadná dostupnost a ovladatelnost „základních“ analýz, 
zejména buffer, onscreen atributový a prostorový filtr aj., 
je zaručena (obr. 2).

Mapovací software MAPTIVE umožňuje snadnou trans-
formaci atributových dat do prostředí Google Maps. Po 
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Obr. 7 Aplikace Human Terrain zobrazuje rozmístění obyvatel formou 3D gridu (zdroj: https://pudding.cool/2018/10/city_3d/)

Obr. 8 Prostředí pro prostorové analýzy na portálu
Národního geografického ústavu, Španělsko (zdroj: http://www.ign.es)
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jektu. Skutečných webových řešení demografických ana-
lýz je však velmi málo a těch skutečně kvalitních ještě mé-
ně. Přesto lze nalézt inspirativní příklady (obr. 8).

Podobné možnosti geoprocessingových operací nabízí 
i AcrGIS Online (za kredity). Pro analogickou formu z po-
hledu základních GIS operací nad demografickými daty 
patří k nejrozšířenějším produktům.

Nejatraktivnější a ze současného pohledu webové karto-
grafie nejmodernější řešeni je bezesporu komerční z aus-
tralské produkce „.id – the population experts“ (https:// 
home.id.com.au/about-us/) (obr. 9).

V české kartografii má nejblíže k podobnému přístupu 
opět komerční řešení brněnské společnosti Clevermaps 
https://www.clevermaps.io/solutions (obr. 10).

příjmu, povolání, vzdělání, mluveném jazyku, rodinném 
stavu, způsobu a čase cestování, ceně bydlení a nákladech 
na bydlení). MAPTITUDE disponuje knihovnou map, která 
obsahuje řadu předpřipravených mapových šablon.

Human Terrain (obr. 7) je interaktivní 3D mapa zobrazu-
jící globální populaci formou 3D gridu. Znázorňuje nejen 
aktuální rozmístění populace, ale umožňuje také vizuali-
zaci změn či porovnání.

4.3  Příklady webového řešení demografických studií

Demografických studií dostupných na webu je velké množ-
ství. Naprostá většina je však jen webovou stránkou pro-
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Obr. 9 Kartografické výstupy demografických analýz od .id – the population experts
(zdroj: http://www.id.com.au)

Obr. 10 Vizualizace dat z mobilních telefonů v řešení CleverMaps (zdroj: www.clevermaps.io)

5.
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fie jako oboru zabývajícího se základními tématy demo-
grafické analýzy, jakými jsou plodnost, úmrtnost a migra-
ce, dále modelováním velikosti, změn a složení obyvatel-
stva. Prostorová demografie využívá metody formálního 
statistického modelování, tj. technik prostorové statistické 
analýzy (geostatistika, bayesovské modelování a prosto-
rová ekonometrie) a formuluje populační modely v rámci 
třech dimenzí, a to věku, času a prostoru.

Vědci mnoha různých sociálních věd již přidali ke svým 
metodickým přístupům prostorovou analýzu, protože si 
uvědomili, že prostorový aspekt podněcuje interdiscipli-

Diskuse

Demografie prošla z obsahového i metodologického hle-
diska mnoha proměnami. V dnešní době se prostorová 
demografie těší rostoucímu zájmu a stala se již nedílnou 
součástí moderní demografie. V demografické literatuře 
lze nalézt několik vymezení prostorové demografie. [2] pros-
torovou demografii definuje jako formální demografické 
studium areálových agregátů, tj. demografických atributů 
agregovaných do určité úrovně v rámci geografické hie-
rarchie. [1] předkládá užší vymezení prostorové demogra-
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spíše na demografická data než na využití prostorově ex-
plicitních modelů, k čemuž pomalu dochází až nyní díky 
mohutnějšímu rozvoji prostorových databází, GIS, prosto-
rové analýzy a prostorové statistice. 

Webové prostředí je již několik let respektovaným pro-
středím pro vizualizaci výsledků demografického výzkumu 
komplexních vzorů vzájemně propojených sociálních beha-
viorálních, ekonomických a environmentálních jevů. Je to 
důsledek migrace analytických procedur, které dominují 
současné prostorové demografii. Kartografie na tuto změ-
nu zareagovala vývojem nových konceptů, funkcí, formátů 
a produktů pro znázorňování průběžných i finálních vý-
sledků prostorových analýz a syntéz. Tvorba demografic-
kých médií různých forem obsahující produkty webové 
kartografie zpřístupňuje problematiku prostorové demo-
grafie nejenom vědeckým a odborným kruhům, ale i širo-
ké veřejnosti, včetně mediálních skupin.

V nadcházejících letech lze očekávat pokračování přesu-
nu prostorových demografických výzkumů a studií z desk-
topového do webového prostředí a prudký rozvoj analy-
ticko-vizualizační funkcionality geoinformačních techno-
logií, zejména webGIS. Dá se předpokládat, že nejdomi-
nantnějšími směry tohoto vývoje budou případové studie 
založené na analýzách vybraných demografických data-
bází v prostředí Esri s předem definovanými metrikami 
(viz např. https://www.esri.com/arcgis-blog/products/ar-
cgis-living-atlas/data-management/make-a-demographic-
phic-map-in-5-minutes/). Souběžně bude probíhat i pro-
pojení metod prostorové demografie, webové kartogra-
fie a geoinformatiky, zejména na poli umělé inteligence 
a big data.

Příspěvek byl zpracován jako součást řešení cílů projektu 
Grantové agentury ČR 18-12166S „Prostorová diferenciace 
a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na 
domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky“.
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Závěr

Rozšíření demografie na prostorovou demografii si vyžá-
dalo získání nových dovedností a seznámení se s koncep-
ty a nástroji souvisejících oborů, včetně prostorové analý-
zy. Zdokonalené používání prostorových dat a prostoro-
vých metod v demografickém výzkumu bylo opakovaně 
označeno za kritickou metodologickou výzvu, jíž čelí de-
mografové [29]. Důraz v dřívějších výzkumech byl kladen
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