FORUM STATISTICUM SLOVACUM 7/2013

233

Demografické zm ny kraj
eské republiky
mezi lety 2006–2011 z pohledu shlukové analýzy1
Demographic Changes in Regions of the Czech Republic
between 2006–2011 as seen by Cluster Analysis
Ondej Šimpach, Jitka Langhamrová
Abstract: The aim of the paper is to examine the similarity of regions in the Czech Republic
according to various indicators from the area of demographic indicators using hierarchical
cluster analysis method. Czech Republic has 14 regions in total. Regions are merged into the
clusters according to the selected indicators using Euclidean distances. Selected attributes
include the number of inhabitants, percentage of population aged 65+ in the total population,
live births, deaths total, number of immigrants and number of emigrants (all in 31 Dec). The
hierarchical clusterization of regions is calculated for each year based on data of 2006–2011
and next comparison is performed. Ascertained outputs can be used to plan community
development and for urban planning such as transport and communications constructions,
building of nurseries and basic schools and for decisions about placement of cultural facilities.
Abstrakt: Cílem pedkládaného lánku je prozkoumat podobnosti kraj eské republiky
podle rzných ukazatel z oblasti demografie s pomocí metody hierarchického shlukování.
eská republika má celkem 14 kraj. Tyto kraje budou spojeny do nkolika shluk
v závislosti na vybraných indikátorech s využitím Euklidovské vzdálenostní metriky. Zvolené
atributy zahrnují poty obyvatel v kraji, procentní zastoupení osob 65+ v populaci, živ
narození celkem, zemelí celkem, poet pisthovalých a poet vysthovalých (vše
k okamžiku 31. prosince). Hierarchické shlukování kraj je vypoteno pro každý rok z období
2006–2011 a odlišné výsledky jsou spolu vzájemn porovnány.
Key words: Demographic indicators, Ward’s method, Euclidean distances, Hierarchical
Cluster analysis.
Klíová slova: Demografické ukazatele, Wardova metoda, Euklidovské vzdálenosti,
Shluková analýza.
1. Úvod
Nejenom pro úely územního plánování a rozhodování o investicích ve veejném sektoru,
ale i pro zjednodušování administrativních a ekonomických proces je výhodné, známe-li
podobnost vybraných územních celk navzájem na základ znalostí uritých socioekonomických faktor. O investicích ve veejném sektoru pojednává nap. Nutt, (2006), který
byl inspirací pro analýzu politiky soudržnosti uritých územních celk (viz nap. Pechrová,
Koláová, 2012). Pedkládaná studie erpá inspiraci zejména od Lv et al., (2011), kteí ve své
analýze využili obdobné socio-ekonomické ukazatele pro vytvoení shluk daných územních
celk, nicmén jejich analýza byla zamena na populace pouze mstského typu. Autoi Ozus
et al., (2012) využili hierarchického shlukování pro hodnocení efektivnosti výstaveb
multifunkních obchodních center na území msta. K jejich analýze bylo zapotebí statistik o
vývoji pot zamstnaných a nezamstnaných osob v letech 1970–2000 a dále statistik
z cestovního ruchu. Cílem této studie je prozkoumání podobnosti kraj eské republiky,
podle vybraných demografických ukazatel (viz Lv et al., 2011) na základ hierarchické
shlukové analýzy (Ward, 1963). Zjištná podobnost mže být využita k vysvtlení nkterých
souvislostí (i naopak protiklad), se kterými se mžeme setkat v regionální socio1

lánek byl podpoen z projektu Vysoké školy ekonomické v Praze IGA 6/2013 „Hodnocení výsledk metod
shlukové analýzy v ekonomických úlohách“.
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hospodáské statistice, i administrativních a rozhodovacích procesech veejného sektoru,
(kterými se mj. zabýval nap. Feldstein, 1964).
eská republika má celkem 14 kraj (jednotek NUTS 3 píslušné klasifikace), jejichž
výet je uveden v Tabulce 1.
Tab. 17: Kraje eské republiky (s definovanými zkratkami)
KHR
Královéhradecký
Hl. m. Praha Hlavní msto Praha
ST
Stedoeský
PAR
Pardubický
JI
Jihoeský
VYS
Vysoina
PLZ
Plze ský
JIM
Jihomoravský
KVA
Karlovarský
OLM
Olomoucký
ÚST
Ústecký
ZLN
Zlínský
LIB
Liberecký
MSL
Moravskoslezský
Kraj Hlavní msto Praha vychází ve vtšin publikovaných prací jako odlehlé pozorování,
v pípad shlukování dojde nejspíše k vytvoení jediného a vzdáleného samostatného shluku
(viz nap. ezanková et al., 2011 nebo Löster, 2012). Hierarchické shlukování kraj bude
vypoteno na základ vybraných údaj (Lv et al., 2011 nebo Arnio, Baumer, 2012) z let 2006,
2007, … a 2011, piemž data byla poízena z databáze eského statistického úadu (SÚ) a
databáze Ministerstva zemdlství (MZe). Databáze MZe s podrobností na obce byla
v minulosti využita nap. i k analýze vybraných okres (Šimpach, 2013). Vývoj tchto shluk
bude tedy možné porovnat v šestiletém asovém horizontu.
2. Metodika a data
Vzdálenosti mezi jednotlivými kraji eské republiky jsou vypoteny s využitím
Euklidovské metriky (tvercových vzdáleností). Poté jsou na základ známých matic
vzdáleností rozdleny do 4–5 shluk (s ohledem na vhodnost zaazení do píslušného shluku
(viz nap. Löster, 2012)) a pochopiteln v závislosti na vybraných demografických
ukazatelích, s využitím hierarchického shlukování a Wardovy metody (viz nap. Danielson,
1980 nebo Bavaud, 2010). Poty shluk vychází ve vtšin pípad 4 a vyplývají
z dendrogram, jejichž ez byl proveden vždy na stejné vzdálenosti, aby byly jednotlivé
výsledky mezi sebou srovnatelné a dále pak z doporuení udané CHF indexem, zvaným též
pseudo F index (viz Calinski, Habarasz, 1974 a dále aplikace Löstera, 2011), založeném na
podílu prmrné mezishlukové a prmrné vnitroshlukové variability. Ze zmínných
datových matic, poízených z databází SÚ a MZe, byly vybrány na základ zmi ovaných
literárních zdroj statistiky o
- potu obyvatelích v daném kraji,
- podílu osob 65+ v populaci,
- potu živ narozených celkem,
- potu zemelých celkem,
- potu pisthovalých a
- potu vysthovalých,
vše aktuální k 31. prosinci rok 2006, 2007, … a 2011. Výpoty vzdálenostních matic byly
provádny v systému IBM SPSS Statistics, na základ nichž byly konstruovány dále
prezentované dendrogramy.
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3. Výsledky
S využitím z-transformace, hierarchického shlukování založeném na Wardov metod
(Ward, 1963) a tvercových Euklidovských vzdálenostních metrikách byly vypoteny shluky
pro kraje eské republiky v letech 2006, 2007, … a 2011. ezy dendrogramy byly provedeny
na vzdálenosti 19 jednotek, ímž došlo ve vtšin pípad k vytvoení 4 shluk, v jednom 5.
Dendrogramy jsou postupn zobrazovány v obrázcích 1–6.
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Obr. 1: Dendrogram pro kraje R v roce 2006. (zdroj: vlastní výpoet a konstrukce)
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Obr. 2: Dendrogram pro kraje R v roce 2007. (zdroj: vlastní výpoet a konstrukce)
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Obr. 3: Dendrogram pro kraje R v roce 2008. (zdroj: vlastní výpoet a konstrukce)
Pi pohledu na situaci v roce 2006 vidíme pod oznaením „1“ velký shluk sedmi pouze
eských kraj. Ty jsou podobné zejména vyšším podílem senior nad 65 let v populaci a
nižšími poty živ narozených dtí. Také se jedná o kraje migran atraktivní a pevažuje u
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nich kladné migraní saldo. Kraj Karlovarský a Ústecký je zahrnut ve shluku íslo „3“ spolu
s jedním moravským krajem – Zlínským. Tyto kraje spolu souvisí zejména vyšší mírou
emigrace než ostatní kraje. Kraj Hlavní msto Praha tvoí jeden samostatný shluk proto, že je
ve vtšin srovnávaných statistik výrazn odlišný od ostatních kraj. Ve shluku íslo „2“ se
nachází kraje pouze moravské – Moravskoslezský, Jihomoravský a Olomoucký. V roce 2007
je zajímavé pozorovat, že do velkého shluku s oznaením „1“ vstupuje Jihomoravský kraj.
Statistiky, které vstoupily do analýzy, byly v roce 2007 v Jihomoravském kraji obdobné, jako
u zmi ovaných eských kraj. Shluk íslo „2“ je tedy zmenšen o jednoho lena, shluk íslo
„3“ zstal nezmnn, pouze se mírn zmnily hodnoty v matici vzdáleností. Kraje
Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský mají každoron mnohem vyšší míry emigrace než
všechny ostatní kraje, je to zpsobeno zejména horšími pracovními podmínkami v regionech
a mén rozvinutou infrastrukturou. V roce 2008 se nkteré kraje peuspoádaly v rámci
velkého shluku „1“, Jihomoravský kraj se pesunul od eských kraj k moravským do shluku
„2“ (ke Zlínskému a Olomouckému). Shluk íslo „3“ zstal v roce 2008 od pedchozího roku
nezmnn. Kraj Hlavní msto Praha je nejvíce odlišný od ostatních kraj zejména vyšším
podílem senior nad 65 let v populaci, (jde o regresivní typ populace), a dále vyšší mírou
imigrace.
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Obr. 4: Dendrogram pro kraje R v roce 2009. (zdroj: vlastní výpoet a konstrukce)
25

1

12,5

2

3

4

0
ST PLZ

JI

LIB PAR VYS KHR JIM OLM ZLN ÚST MSL KVA PHA

Obr. 5: Dendrogram pro kraje R v roce 2010. (zdroj: vlastní výpoet a konstrukce)
Rok 2009 byl ve znamení peuspoádání len mezi jednotlivými shluky. Uspoádání na
obrázku 4 je mnohem rovnomrnjší a shluky jsou podobn velké. Byl to rok silného
ekonomického poklesu, který rozhodn ml vliv i na zmínné ukazatele z oblasti demografie,
které rozhodovaly o takovémto výsledku. Nejvíce rovnomrné byly v tomto roce statistiky
imigrace a emigrace jednotlivých kraj. Poty zemelých se dlouhodob mní jen nepatrn,
ale poty živ narozených na zmínné události reagovaly.
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Obr. 6: Dendrogram pro kraje R v roce 2011. (zdroj: vlastní výpoet a konstrukce)
Srovnáme-li rok 2009 s rokem 2010, zjistíme, že rok 2010 byl z pohledu výsledk
mnohem více variabilní. Do soustavy se navrátil velký shluk íslo „1“, opt tvoený pouze
eskými kraji. Jihomoravský a Olomoucký kraj (oba z Moravy) tvoí shluk íslo „2“, ve
shluku íslo „3“ zstaly stejné kraje jako v roce 2009. U Zlínského, Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje pravdpodobn nedošlo k žádným významnjším
zmnám z pohledu sledovaných ukazatel. Hlavní msto Praha si drží svou suverenitu vždy
ve tvrtém samostatném shluku, jak v roce 2009, tak i ve zbývajících letech. Poslední
dendrogram na obrázku 6 je jediným, kde došlo k rozdlení kraj eské republiky do pti
shluk. Pvodní velký shluk se rozpadl na dva menší. K Jihomoravskému a Olomouckému
kraji, které byly v roce 2010 ve shluku íslo „2“ (v roce 2011 už íslo „3“), pibyl
Královéhradecký a Zlínský kraj. Ve shluku díve oznaeném „3“ (nyní „4“), bývaly a i se
nyní nachází kraje Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský. Tyto kraje v roce 2011 opt
zaznamenávaly nejvyšší záporná migraní salda – mechanický úbytek obyvatelstva.
4. Diskuse a záv r
Výsledky této studie jsou do velké míry ovlivnny použitou metodikou. Pi využití jiné než
Wardovy metody bychom dostali shluky jiné (viz nap. Löster, 2011). Obdobn pak
nenormalizováná vstupní data mní výsledky zásadní mrou. V našem pípad však
normalizace byla zapotebí, nebo vstupní data nebyla ve srovnatelných jednotkách.
Demografické ukazatele, které spolu nejvíce souvisí a spojují jednotlivé kraje, jsou
pedevším podíl obyvatel 65letých a starších v celkové populaci a dále pak statistiky migrace.
Kraje, které mají již dlouhodob regresivnjší populaní strukturu, bývají spojovány do
stejných shluk a kraje, které dlouhodob psobí jako migran neatraktivní pak také. Poty
obyvatel a poty zemelých celkem se v dlouhém období mní jen velmi nepatrn, proto
pesouvání kraj mezi jednotlivými shluky nehrozí ze strany tchto statistik. Studie by
v budoucnu mohla být rozšíena o další socio-ekonomické ukazatele i národohospodáské
indikátory. Nap. studie Löstera a Langhamrové (2011) poskytuje mnohé informace o vývoji
nezamstnanosti, a práv míra nezamstnanosti a další statistiky z trhu práce by byly
adekvátním dopl kem pro další kalkulace.
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