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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se věnuje mobilním lokalizačním datům a porovnává je 

s cenzálními daty. Zkoumá ve třech různých případech vypovídající hodnotu mobilních 

lokalizačních dat na úrovni ZSJ v Praze a okolí. Součástí práce je porovnání 

a kartografické zpracování rozložení obyvatelstva. Dále se práce věnuje zpracování 

denních rytmů čtyř pražských oblastí na základě mobilních dat a porovnání mobilních 

a cenzálních dat na případu dojížďkových proudů do ZSJ Vysoké školy. Ve výsledcích 

prokázala mobilní data svojí vypovídající hodnotu pro povrchové analýzy. Hodnotová 

a prostorová nepřesnost byla však vyhodnocena jako nedostatečná pro podrobný výzkum 

na úrovni ZSJ. 

Klíčová slova: mobilní data, mobilita, denní rytmy, dojížďka 

 

Abstract: 

This bachelor thesis deals with mobile location data and compares them with censal data. 

It investigates in three different cases the meaningful value of mobile location data at the 

level of basic units of settlement in Prague and its surroundings. Part of the work is 

comparison and cartographic processing of population distribution. The thesis also deals 

with the processing of daily rhythms of four Prague areas using mobile data and 

comparison of mobile and censual data on the case of commuting flows to basic unit of 

settlement Vysoké školy. In the results, mobile data proved to be worthwhile for surface 

analyzes. However, the value and spatial inaccuracies were assessed as insufficient for 

detailed research at the level of basic units of settlement. 

Keywords: mobile data, mobility, daily rhythms, commuting 
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1 ÚVOD 

Informace o poloze a pohybu obyvatel je jedna ze základních znalostí potřebných pro 

vytvoření fungujícího prostředí. Tyto informace jsou však poměrně těžko zjistitelné. 

Dlouhodobě jsou nejrozsáhlejším zdrojem zmíněných informací sčítání lidu, která jsou 

prováděná statistickými úřady jednotlivých států. V Česku se jedná o Sčítání lidu, domů 

a bytů, které jednou za deset let zpracovává Český statistický úřad (dále jen ČSÚ). Sčítání 

jsou nákladná a jejich nedostatečná frekvence konání způsobuje neaktuálnost dat. 

Počátkem nového tisíciletí se mobilní telefony postupně stávají součástí každodenního 

života naprosté většiny obyvatel vyspělých zemí, výjimkou není ani Česko (viz obrázek 

č. 1). Mobilním lokalizačním datům jakožto alternativě pro výzkum mobility 

obyvatelstva vyspělých zemí začíná být věnována pozornost také v akademické sféře. 

Velký potenciál těchto dat vedl vědce v posledních 15 letech k výzkumu v této oblasti 

(viz Ahas a kol. 2005, Caceres a kol. 2008, Calabrese a kol. 2011 aj.). 

Obr. č. 1: Jednotlivci používající mobilní telefon  

Zdroj: ČSÚ 2014, vlastní zpracování  

Tato práce se z velké části věnuje právě mobilním lokalizačním datům. Studium tohoto 

typu dat je důležité, protože mobilní lokalizační data představují potenciálně velmi 

užitečnou alternativu cenzálních dat, která jsou náročnější na zpracování a zaostávají 

v aktuálnosti. Je možné, že se mobilní lokalizační data v budoucnu stanou velmi 

důležitým zdrojem dat, a proto má cenu se jimi intenzivně zabývat. Studium těchto dat 

přispívá již dnes k poznání o fungování společnosti (viz Ahas a kol. 2008, Di Lorenzo 

a kol. 2012, Ratti a kol. 2006 aj.). 

Cílem práce je analyzovat přesnost mobilních lokalizačních dat na úrovni základních 

sídelních jednotek (dále jen ZSJ) na třech zvolených případech. Dalším cílem je 
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geograficky a kartograficky prezentovat výsledky těchto případů a porovnat je 

s informacemi ze Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen SLDB) za rok 2011. Z cílů vycházejí 

následující výzkumné otázky: 

• Je přesnost zkoumaných mobilních lokalizačních dat dostačující pro výzkum na 

úrovni ZSJ? 

• Jak se liší informace z mobilních lokalizačních dat a dat ze SLDB? 

Práce je členěna do pěti kapitol. První část představuje úvod, ve kterém je nastíněn 

rostoucí význam mobilních lokalizačních dat a nutnost jejich výzkumu. Jsou zde 

stanoveny cíle práce a určeny výzkumné otázky. Teoretická část této práce (viz kapitola 

2) je zaměřena na stručné představení teorie mobilních dat a jejich možného využití. Dále 

jsou uvedeny významné práce, které byly na toto téma zpracovány, a problémy, které při 

využívání mobilních lokalizačních dat vznikají. Následně je představen koncept rytmů 

lokalit, kterým je věnována sekce v praktické části. Třetí kapitola je věnována představení 

použitých dat a metod. 

Praktická část (viz kapitola 4) je rozdělena do tří podkapitol. První podkapitola praktické 

části se zabývá určením prostorové přesnosti údajů o rezidentech z mobilních dat na 

úrovni různě velkých administrativních jednotek. Dále je v této podkapitole kartograficky 

prezentováno rozložení obyvatelstva v Praze a okolí. V druhé podkapitole jsou 

zpracovány denní rytmy čtyř vybraných ZSJ na území hlavního města Prahy 

a analyzovány vlivy na počty různých kategorií obyvatel v průběhu dne. Třetí 

podkapitola (viz kapitola 4.3) obsahuje kartografické porovnání a analýzu dojížďkových 

proudů do vybrané ZSJ podle SLDB a mobilních lokalizačních dat. Poslední kapitola 

obsahuje závěr, ve kterém jsou shrnuty výsledky práce a zodpovězeny výzkumné otázky. 

  



 

 

11 

 

2 TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ 

V následující kapitole jsou stručně představeny mobilní lokalizační data a vybraná 

výzkumná činnost v této oblasti. Následně jsou zmíněny možnosti využití tohoto typu dat 

a problémy, které se k jejich využívání vážou. Mimo to jsou nastíněny koncepty 

časoprostorové geografie, kterými se předkládaná práce zabývá. 

2.1 Mobilní data 

Již od počátku 80. let je lokalizace mobilního telefonu součástí všech mobilních sítí 

(Mateos 2005, cit. v Novák 2010). Informace o lokaci mobilního telefonu je důležitá pro 

jeho vyhledání při příchozím hovoru nebo SMS (Novák 2010). Tyto informace mají 

operátoři mobilních sítí k dispozici a podle evropské směrnice 2006/24/EC jsou povinni 

je shromažďovat a na určitou dobu uschovávat (Eur-lex 2006). Nejsnadněji a také 

nejčastěji jsou data z mobilních telefonů získávána prostřednictvím identifikačních údajů 

základnových stanic (CGI – Cell global identity), což nevyžaduje žádné dodateční úpravy 

mobilní sítě ani jednotlivých telefonů (Novák 2010). Základnové stanice jsou vysílače 

a přijímače mobilního signálu, jejichž hustota rozmístění silně ovlivňuje prostorovou 

přesnost dat (Novák 2010). 

V akademické sféře jsou rozlišovány dva druhy lokalizace, aktivní a pasivní (Ahas a kol. 

2007a). Při aktivní lokalizaci, ke které je zapotřebí speciální software, mobilní přístroj 

pravidelně odpovídá na dotazy o jeho lokaci. Aktivní lokalizace je používána z pravidla 

pro interní potřeby mobilního operátora a bez písemného souhlasu není jejich využití 

možné (Novák 2010). K pasivní lokalizaci dochází při komunikaci mobilního zařízení se 

sítí operátora. Nejčastěji tedy při běžném používání mobilních telefonů jejich vlastníky. 

Výsledné informace má k dispozici operátor a může je dále poskytovat. Na rozdíl od dat 

aktivní lokalizace není nutné data pasivní lokalizace vytvářet pouze za výzkumnými 

účely. 

Další významnou metodou lokalizace je systém GPS. Tyto dvě metody jsou hlavními 

konkurenty v oblasti digitální lokalizace, a proto jsou často vzájemně porovnávány 

(Shoval, Isaacson 2006). Systém GPS se chlubí významně vyšší přesností lokalizace 

a díky komunikaci pomocí družic má větší dostupnost. Není ale oproti mobilním 

telefonům tak komfortní, spotřebovává více energie a je potřeba speciálního zařízení. 
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Data GPS nejsou sbírána plošně, tudíž nejsou k dispozici pro tak rozsáhlé vzorky jako 

mobilní lokalizační data. Funkčnost narušuje pozice v zakrytých polohách a počasí. 

Mobilní lokalizační data představují alternativu k údajům o mobilitě z běžného sčítání 

lidu, které je provozováno statistickými úřady jednotlivých zemí. Eliminují některé 

nevýhody jako velké rozmezí mezi jednotlivými sběry informací a potřebu značných 

prostředků pro konání těchto sčítání. Odpadá také nutnost získaná data digitalizovat, 

protože mobilní lokalizační data existují již v digitální podobě. Mobilní lokalizační data 

mají však vlastní nedostatky. Oproti datům ze sčítání lidu se vyznačuj velkou mírou 

anonymity, tudíž je nelze napojit na další datové soubory. Rovněž zahrnují pouze 

uživatele mobilních telefonů. 

2.2 Práce využívající lokalizační mobilní data 

V posledních 15 letech je mobilním lokalizačním datům a možnostech jejich využití 

věnována značná pozornost v akademické sféře. Významné studie vznikají již řadu let 

v Estonsku na Institutu geografie Univerzity v Tartu. Jednou z prvních prací, byla práce 

Ahase a Marka (2005), ve které se autoři zabývají možnostmi využití mobilních dat 

v městském plánování. Další práce zmíněných autorů se zabývají přesností lokalizace 

(Ahas a kol. 2007b) a různými možnostmi využití mobilních dat, jako je například 

výzkum zahraničního cestovního ruchu (Ahas a kol. 2007a). V této studii autoři pomocí 

SIM karet určují původ, počet a lokace turistů navštěvující Estonsko. Silm, Ahas a Nuga 

(2013, cit. v Novák 2010) se zabývali rozdíly v mobilitě v závislosti na pohlaví. 

V případové studii Talinu zjistili například to, že ženy soustřeďují své aktivity více do 

center měst a využívají městskou dopravu více něž muži, kteří častěji jezdí autem. 

Další významná vědecká skupina věnující se tomuto tématu existuje na Massachusetském 

Institutu Technologie (dále jen MIT). K prvním z významných příspěvků patří práce 

představující možné využití lokalizačních mobilních dat v rámci městského plánování, ve 

které je na případové studii Milána geograficky nastíněna intenzita aktivit zdejších 

obyvatel (Ratti a kol. 2006). Zmíněná práce upozorňuje také na vliv náhlých událostí 

(hromadné přesuny lidí, dopravní kolapsy aj.), které mohou výzkum ovlivnit.  Následně 

byla v MIT prostřednictvím případové studie Bostonu zkoumána prostorová souvislost 

mezi denními aktivitami obyvatel města a místem jejich pracoviště (Phithakkitnukoon 

a kol. 2010). Dalším z výzkumných témat MIT bylo určování předpokládané lokace 
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osoby na základě jejího předchozího individuálního i kolektivního pohybu (Calabrese 

2011, Di Lorenzo 2012).  

V Česku provedl významný výzkum na toto téma Novák (2010), který se lokalizačním 

mobilním datům věnoval ve své disertační práci a jako první představil teorii zmíněných 

dat a jejich možné využití v češtině. Součástí jeho práce byly také dva nezávislé výzkumy, 

každý s využitím jiného druhu dat (pasivní, aktivní). První výzkum se zabýval mobilitou 

obyvatel Estonska za pomoci pasivní lokalizace (viz kapitola 2.1). Tento výzkum si kladl 

za cíl vymezit sociálně geografické regiony za pomoci dat o pohybu obyvatel mezi místy 

obvyklého pobytu ve dne a v noci. Součástí práce byl také výzkum toho, jak se mění 

prostorová denní mobilita obyvatelstva vlivem různých charakteristik obyvatel. Ve 

druhém výzkumu se Novák (2010) zaměřil na možné užití aktivní lokalizace. Autor 

zkoumal každodenní život a mobilitu padesáti mladých lidí v Praze, k čemuž využil 

kombinaci aktivní lokalizace po dobu jednoho týdne a řízených rozhovorů s respondenty. 

Byl prokázán potenciál kombinace těchto metod, a i přes malý vzorek účastníku byly 

identifikovány různé druhy denní mobility.  

Novák je také spoluautorem další české práce zabývající se mobilními daty, která zkoumá 

možnosti využití zmíněných dat a jejich omezení (Pospíšilová, Novák 2016). V praktické 

části se práce zabývá rozložením obyvatel a denními rytmy určitých pražských lokalit. 

Lokalizační mobilní data byla také použita pro zpracování map denních rytmů, které jsou 

součástí Atlasu obyvatelstva vytvářeného výzkumným týmem Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy (Nemeškal a kol. 2016a, 2016b). 

2.3 Možnosti využití lokalizačních mobilních dat 

Mobilní telefon vlastní naprostá většina nezávisle se pohybujícího obyvatelstva. Tato 

skutečnost představuje unikátní výzkumné možnosti a řada odborníků jim přikládá velký 

význam. Vzhledem k současné počáteční fází vývoje tohoto oboru je ale většina 

dosavadních publikací zaměřena na technicko-metodickou stránku zkoumané 

problematiky. Tato podkapitola představuje oblasti současného empirického výzkumu 

pomocí lokalizačních mobilních dat. 

Městské a regionální analýzy pomáhají porozumět vnitřní dynamice a struktuře měst. Lze 

zde zkoumat denní rytmy určitých území nebo dojížďkové proudy s využitím kotevních 

bodů, což jsou body určené jako lokace bydliště a pracoviště (Ahas a kol. 2008).  Tyto 
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analýzy je možné použít například jako podklad pro vytvoření věrohodného 

administrativní členění. 

Ve výzkumu se lze zaměřit na jednotlivce i menší skupiny obyvatel. Studií individuální 

prostorové mobility obyvatelstva je možné zkoumat charakteristické chování určitých 

skupin. V tomto případě je vhodné užití aktivní lokalizace (viz kapitola 2.1) v kombinaci 

s deníkovými záznamy nebo rozhovory. Tyto výzkumy mohou přispět k lepšímu 

pochopení chování jednotlivých skupin obyvatelstva. 

Výše zmíněný obor má užití také v oblasti zahraničního cestovního ruchu. Díky možnosti 

rozlišení zahraničních SIM karet od karet vnitrostátních může být sledována prostorová 

mobilita zahraničních návštěvníků (Ahas a kol. 2007a). Na základě toho lze například 

určit hlavní lokace turistického zájmu podle délky pobytu nebo národnosti návštěvníka. 

Na druhou stranu je nedostatkem to, že nelze odlišit zahraniční návštěvníky na pracovních 

a turistických cestách. I přes to mohou zmíněné informace sloužit jako podklad pro 

podporu a rozvoj cestovního ruchu. 

Pro výzkum dopravy nabízí lokalizační mobilní data informace o počáteční a konečné 

destinaci přemístění, rychlosti a době jízdy. Lze z nich určit intenzitu nebo hustotu 

dopravy v určité oblasti. (Caceres a kol. 2008). Tyto informace lze použít pro monitoring 

dopravní situace nebo v územním plánování jako podklad pro plány nových 

komunikačních sítí a hromadné dopravy. 

2.4 Problémy při využívání mobilních lokalizačních dat 

Využití lokalizačních dat přináší řadu problémů a rizik, se kterými je nutno se vypořádat. 

V první řadě se jedná o relativně novou a nedostatečně vyzkoušenou metodu. 

V současnosti nejsou mobilní lokalizační data v příliš prakticky využívána, ale existující 

studie prokazují potenciál tohoto oboru v budoucnosti.  

Soukromí je v moderní době dostupných informací pro občany důležité a představuje 

jeden z hlavních problémů využívání mobilních lokalizačních dat. Nutnost anonymity 

ubírá na přínosu těchto dat, je však nezbytná pro zachování soukromí a bezpečí 

obyvatelstva. 

Přesnost se v prostoru mění z důvodu nerovnoměrného rozmístění síťových antén. 

V Česku se přesnost pomocí nejčastěji užívané metody CGI (viz kapitola 2.1) pohybuje 
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mezi 200 a 6 500 m (Novák 2010). S nejvyšší přesností můžeme lokalizovat mobilní 

zařízení ve velkých městech, naopak s nejnižší přesností určujeme lokaci v odlehlých 

venkovských a horských oblastech. V budoucnu může přesnost zvyšovat větší hustota 

rozmístění vysílačů a přijímačů mobilních sítí a postupné zavádění přesnějších mobilních 

sítí využívající družice (Novák 2010). Překážkou je také nutná spolupráce s mobilními 

operátory, mezi kterými panuje značná konkurence. Poskytnutím jakkoliv citlivých 

informací přitom operátoři riskují negativní publicitu a následné posílení konkurence. 

Příkladem je únik dat ze společnosti T-Mobile v roce 2016, kdy zaměstnanec odcizil 

a prodal data přibližně o milionu a půl zákazníků (Hrubeš 2016). Zprostředkování dat pro 

výzkumné účely mimo společnost má pro mobilní operátory v současné době minimální 

přínos, ale někteří poskytovatelé mobilních služeb provádí vlastní výzkum. 

Nezanedbatelným problémem je také nerovnoměrné rozložení mobilních telefonů ve 

společnosti, které může být dáno například pohlavím jedince. V Česku jsou častějšími 

vlastníky mobilního telefonu muži (ČSÚ 2014). Dalším faktorem nerovnoměrného 

rozložení mobilních telefonů ve společnosti je vzdělání. Pravděpodobnost vlastnictví 

mobilního telefonu se v Česku zvyšuje s vyšší úrovní dosaženého vzdělání (ČSÚ 2014). 

Problémem je i různá frekvence používání mobilního zařízení. 

2.5 Denní rytmus lokality 

V současnosti se rytmy lokalit nejčastěji zkoumají pomocí deníkových záznamů, které 

jsou náročné na zpracování a pracují jen s omezeným množstvím osob. Mobilní data 

nabízí možnost zkoumat denní rytmy lokalit bez těchto nevýhod. Denní rytmy lokalit 

sledují časoprostorový vývoj počtu osob a aktivit na určitém území po dobu jednoho dne. 

Tento rytmus má výrazný vliv na místní sociální klima, které přímo ovlivňuje místní 

sociální prostředí. V důsledku odlišného denního rytmu se mohou lokality s velmi 

podobnou sociální, demografickou, etnickou a ekonomickou strukturou výrazně lišit 

svým sociálním prostředím. Rytmy lokalit jsou ve velké míře produktem funkční 

specializace lokality a můžeme v nich pozorovat určitou periodicitu (Špačková 2011). 

Sledování denních rytmů jednotlivých částí měst přináší zajímavý pohled na fungování 

dynamiky města a poukazuje na rozdíly v rozmístění obyvatelstva ve dne a v noci. Tato 

tématika spadá do oboru geografie času, jejímž zakladatelem byl v 70. letech 20. století 

švédský geograf Torsten Hägestrand, a souvisí s konceptem každodenního života, který 

je zkoumán v sociologii (Pospíšilová 2012). 
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Výzkumem denních rytmů lokalit pomocí mobilních lokalizačních dat je možné zkoumat 

časoprostorovou lokalizaci lidských aktivit. Je vhodné mobilní data pro lepší pochopení 

a formulaci hypotéz doplnit kvalitativními výzkumy nebo analýzou menších vzorků dat, 

např. cestovní deníky (Pospíšilová 2012). Kromě rytmů lokalit se lze také zaměřit na 

rytmus jedince (aktéra), který analyzuje jeho prostorové chování. Pro tento druh rytmu je 

vhodné využít možností aktivní lokalizace. Rytmus místa utvářejí tzv. rytmizátory, což 

jsou „kolektivně sdílené, často institucionalizované zdroje časovosti. Tvoří je instituce, 

struktury, technologie nebo činnosti“ (Mulíček a kol. 2015, s. 311). Můžeme je rozdělit 

na endogenní, které se nacházejí uvnitř zkoumaného území, a exogenní, které ovlivňují 

zkoumané území zvenku. Jedná se o veškeré vlivy na rytmus oblasti. Rytmizátorem může 

být škola, kulturní památka, obchod, továrna, jízdní řád, jakákoliv osobní potřeba nebo 

trvání určité aktivity (Mulíček a kol. 2011).  
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3 DATA A METODIKA 

V následující kapitole jsou popsány datové zdroje a metodika, která byla použita při 

tvorbě předkládané práce. Nejprve jsou představena data, která byla použita, dále jsou 

popsány způsoby zpracování těchto dat. 

3.1 Použitá data 

Nejdůležitějším zdrojem dat pro tuto práci byla mobilní lokalizační data, která byla 

poskytnuta Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR 2019). Jedná se 

o pasivní lokalizační data, která byla nakoupena od společnosti O2. Data jsou na úrovni 

základních sídelních jednotek (ZSJ) pro Prahu a Středočeský kraj. Data vznikla 

kontinuálním měřením po dobu pěti týdnů v listopadu roku 2015 (Soukup 2017). Pro 

získání hodnot porovnatelných s ostatními zdroji byla data vynásobena podílem 

poskytovatele na trhu mobilních sítí v roce pořízení dat, což je v případě společnosti O2 

31,33 % (ČTÚ 2015), tím samozřejmě vznikají nepřesnosti, protože tržní podíl 

poskytovatele není všude stejný. Velikost těchto nepřesností a prostorová přesnost 

použitých mobilních dat jsou zkoumány v praktické části této práce. Součástí mobilních 

dat nejsou údaje o mobilních zařízeních, která při pohybu neopouští svoji ZSJ. Tyto údaje 

nejsou zaznamenávány kvůli tomu, aby se v datech neobjevovala stacionárních zařízení 

se SIM kartou.  

Mobilní data obsahují celkem dvě sady dat. První sadou dat jsou informace o počtu osob 

s mobilním telefonem v určité ZSJ v každou hodinu dne. Tyto dny jsou rozděleny na 

typický všední den a typickou sobotu. Osoby s mobilním telefonem jsou rozděleny do 

čtyř kategorií (Soukup, 2017): 

• rezident – osoba s mobilním telefonem, která se vyskytuje pravidelně po delší 

dobu (šest hodin) v nočních hodinách v dané ZSJ 

• pracující – osoba s mobilním telefonem, která se vyskytuje pravidelně po delší 

dobu (šest hodin) v denních hodinách v dané ZSJ 

• návštěvník – osoba s mobilním telefonem, která se vyskytuje po dobu alespoň 

jedné hodiny v dané ZSJ, přičemž se v dané ZSJ nejedná ani o rezidenta, ani 

o pracujícího 
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• tranzitující – osoba s mobilním telefonem, která se vyskytuje po dobu kratší než 

jedna hodina v dané ZSJ, přičemž se v dané ZSJ nejedná ani o rezidenta, ani 

o pracujícího 

Druhá sada dat obsahuje informace o dojížďkových a návštěvních proudech. Jedná se 

vždy o proudy mezi párem konkrétních ZSJ. Data jsou opět rozdělena na typický všední 

den a typickou sobotu. Údaje o intenzitě těchto proudů jsou vyjádřeny v intervalech 

buďto absolutních (a), nebo relativních (r), které jsou vztažené k populační velikosti 

buďto zdrojové (v), nebo cílové (d) jednotky (viz obrázek č. 2). Tato data jsou 

cenzorována do intervalů intenzit 10-20, 20-50, 50-100, 100-200 a 200-500 dojíždějících 

nebo navštěvujících osob. 

Obr. č. 2: Vzorový příklad proudu z  mobilních lokalizačních dat  

Zdroj: IPR 2019 , vlastní zpracování  

Různé způsoby zápisu jsou v data-setu nekonzistentní. Některé proudy mají přidělen 

pouze absolutní interval, některé pouze relativní a některé jsou zapsány oběma způsoby. 

To může být způsobeno anonymizací příliš malých proudů. Ukázka dvou různě 

zapsaných proudů se stejnou cílovou destinací (viz obrázek č. 3) však dokazuje, že 

absolutní a relativní zápis nereprezentují stejný proud. Zobrazeny jsou dva proudy, jejichž 

relativní hodnoty se liší, ačkoliv absolutní hodnoty jsou stejné. Pokud se relativní hodnota 

vztahuje k populační velikosti cílové ZSJ a jedná se v obou případech o jeden jediný 

proud, měly by být shodné i absolutní hodnoty. Existence několika různých hodnot pro 

jeden proud představuje nejasnost a narušuje věrohodnost dat. Mohla být způsobena 

chybou při zpracování na straně O2 nebo IPR. V praktické části práce, byla data použita 

tak, aby u nich byla zachována co největší vypovídající hodnota.   

Obr. č.  3: Ukázka dvou proudů s  neshodnými relativními hodnotami  

Zdroj: IPR 2019 , vlastní zpracování  
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K porovnání byla využita data ze SLDB 2011. Jednalo se o informace o počtu obyvatel 

v ZSJ-díl (ČSÚ 2011a) a data o vnitro-obecních dojížďkových proudech studentů 

a pracujících v Praze (ČSÚ 2011b), která zahrnovala všechny proudy intenzivnější než 

tři dojíždějící osoby. Použitá data SLBD jsou o 4 roky starší než mobilní lokalizační data. 

Jako podkladová data pro mapové výstupy byla použita data administrativního členění 

ArcČR 500 (Arcdata Praha 2019). 

3.2 Porovnání rozložení obyvatelstva 

Pro porovnání rozložení obyvatelstva na vybraném území, bylo zapotřebí sladit oba 

použité zdroje dat. Z mobilních dat byly vybrány počty rezidentů ZSJ ve tři hodiny ráno 

všedního dne jakožto vzorek reprezentující počty obyvatel daných ZSJ. Bylo 

vypozorováno, že nejvyšší počty rezidentů vykazují jednotlivé ZSJ právě ve 3 hodiny 

ráno. U dat SLDB bylo zapotřebí pomocí funkce „souhrn“ v programu Microsoft Excel 

některé dělené ZSJ sloučit do jedné hodnoty, tak aby byly porovnatelné s údaji 

z mobilních dat. Tabulky s daty byly vloženy do programu ArcMap, kde byly funkcí 

„join“ propojeny s vrstvou administrativního členění na úrovni ZSJ. Vztažením počtů 

obyvatel na velikost daných ZSJ vznikly kartogramy hustoty zalidnění. 

Pro porovnání přesnosti mobilních dat na úrovni ZSJ byla tato data dána do poměru s daty 

SLDB v příslušných ZSJ (viz pozn.). Počet rezidentů podle mobilních lokalizačních dat 

byl určen jako dělitel, protože hodnoty podle SLDB byly často nulové. Pro přehlednost 

kartogramu byl zvolen interval hodnot 0,9-1,1 jako interval relativní přesnosti. Poté byly 

hodnoty počtu obyvatel z mobilních dat i z dat SLDB sloučeny pomocí funkce „dissolve“ 

na úroveň základních územních jednotek (dále jen ZÚJ). Následně byly tyto sloučené 

údaje dány znovu do poměru. Výsledkem byl kartogram, na kterém byla požita stejná 

symbolika. Tyto dva kartogramy porovnávají přesnosti na různých územních velikostech.  

Pozn.: 

𝑃𝑜𝑚ě𝑟 =
Počet rezidentů podle dat SLDB 2011

Počet rezidentů podle mobilních lokalizačních dat
 

3.3 Tvorba denních rytmů pomocí mobilních dat 

V této části práce byly požity počty osob s mobilním telefonem nacházející se ve 

vybraných ZSJ v určitých hodinách dne. Počty osob byly rozděleny podle příslušných 
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kategorií na rezidenty, pracující a návštěvníky (viz kapitola 3.1). Vybrané ZSJ byly 

zvoleny tak, aby reprezentovaly typické rezidenční (Jižní město-Nad Šeberovem), 

pracovní (Vysoké školy), návštěvní (Královská obora) a smíšené (Náměstí Míru) území. 

Do zpracovaných grafů denních rytmů byla také přiložena konstantní hodnota počtu 

obyvatel podle SLDB. Jako pomocný zdroj při výběru vhodných ZSJ byly použity mapy 

denních režimů, které jsou součástí Atlasu obyvatelstva (Nemeškal a kol. 2016a, 2016b). 

Rytmizátory byly určeny pomocí internetových informačních a mapových zdrojů a na 

základě vlastních zkušeností s danými oblastmi. 

ZSJ Vysoké školy byla zvolena jako typická pracovní oblast. Tato oblast je vhodná pro 

využití mobilních dat, protože oproti datům SLDB nenastává problém s dojíždějícími 

studenty, kteří v šetření SLDB často uvádí jako bydliště jinou lokaci, než ze které ve 

skutečnosti dojíždějí. V této oblasti se nachází velké množství ústavů vysokých škol, 

jedná se proto o významný cíl dojížďky studentů a zaměstnanců škol. 

Druhou zvolenou oblastí byla ZSJ Jižní město-Nad Šeberovem. Tato typicky rezidenční 

oblast je součástí jednoho z největších sídlišť v Česku. Oblast byla zvolena také na 

základě značné shody mobilních dat a dat SLDB, která byla zjištěna v kapitole 4.1. 

Třetí zvolenou oblastí byla typicky návštěvní ZSJ Královská obora. V této jednotce se 

nachází hned několik návštěvních atrakcí. Velkou část této oblasti tvoří stejnojmenný 

park, znám spíše pod názvem Stromovka. Dále se zde nachází areál Výstaviště Praha 

Holešovice, Mořský svět a Tipsport aréna. 

Poslední vybranou oblastí byla ZSJ Náměstí Míru. V této jednotce se nachází jak řada 

bytových domů, tak významné návštěvní atrakce a cíle dojížďky, a proto byla tato ZSJ 

zvolena jako typická smíšená oblast. 

3.4 Dojížďkové proudy 

Jako cílová oblast pro tuto část práce byla zvolena ZSJ Vysoké školy. Důvod pro volbu 

této oblasti se příliš neliší od zdůvodnění popsaného v předchozí podkapitole. Pro 

porovnání dojížďkových proudů ve zkoumané oblasti byly vytvořeny dvě proudové 

mapy. Zdrojem dat pro první mapu jsou údaje mobilních lokalizačních dat. Využity byly 

údaje týkající se dojíždějících v typický všední den. Vzhledem k problematice těchto dat 

(viz kapitola 3.1), byly použity pouze proudy popsané absolutními intervaly. Druhá mapa 
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byla vytvořena pomocí dat vnitro-obecních proudů Prahy ze SLDB, a byla proto 

ochuzena o některé mimopražské proudy. 

Pro tvorbu map v této části bylo zapotřebí vykonat několik klíčových kroků. K 

podkladové vrstvě ZSJ ve formě bodů byly pomocí funkce „join“ připojeny údaje 

o intenzitě proudů a identifikační údaj cílové ZSJ. Následně bylo možné vytvořit 

proudové přímky pomocí funkce „xy to line“, které byly znakově odlišeny a vrstevně 

seřazeny tak, aby slabé proudy nepřekrývaly proudy silné.  Poté byla nad vrstvu proudů 

přidána vrstva hranic administrativních jednotek.  
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4 VYUŽITÍ A POROVNÁNÍ MOBILNÍCH DAT 

Praktická část práce se zaměřuje na tři možná využití mobilních dat v konkrétních 

případech. První část se věnuje porovnání rozložení obyvatelstva na úrovni ZSJ 

a přesnosti dat na různě velkých územích. Ve druhé části jsou mobilní data využita pro 

tvorbu denních rytmů čtyř vybraných lokalit. Třetí část se zaměřuje na dojížďkové proudy 

získané z mobilních dat do vybrané ZSJ a porovnává je s daty SLDB. 

4.1 Porovnání rozložení obyvatelstva 

Obecné rozložení obyvatelstva podle mobilních lokalizačních dat (viz obrázek č. 4) 

a podle dat SLBD z roku 2011 (viz obrázek č. 5) se na první pohled příliš neliší. Tato 

metoda použití mobilních dat se prokázala jako užitečná pro reprezentaci základního 

rozložení obyvatelstva. Při bližším zkoumání jsou ale vidět nepřesnosti, a to především 

u ZSJ s malou rozlohou, kdy kvůli prostorové nepřesnosti mobilních dat připadá část 

obyvatel do okolních ZSJ (viz obrázek č. 4). Hodnoty u mobilních dat jsou celkově nižší. 

Počet jednotlivců v mobilních datech, určených jako rezidentů pro celé území Prahy je 

1 078 458, zatímco podle SLDB 2011 je to 1 268 796 osob. Odchylka mobilních dat od 

dat SLDB může být způsobena řadou faktorů. Jedním z nich je nesprávné určení osob 

s mobilním telefonem jako rezidentů, kvůli noční nebo nepravidelné pracovní době. 

Někteří rezidenti také pracují z domova, nebo mají nestálé místo pracoviště. Velký vliv 

má také zastoupení zkoumaného poskytovatele služeb mobilních sítí na trhu, které udává 

ČTÚ pouze plošně pro celé Česko. Informace o tržním podílu na území Prahy by mohly 

významně zvýšit hodnotovou přesnost dat.  
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Obr. č. 4: Hustota zalidnění podle mobilních lokalizačních dat v Praze a okol í  

Obr. č. 5: Hustota zal idnění podle dat SLDB 2011 v  Praze a okolí  

Zdroj (obr. č. 4 a 5) : ARCDATA PRAHA 2019,  ČSÚ 2011, IPR 2019,  vlastní zpracování  
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Pro porovnání konkrétních hodnot počtu obyvatel pro jednotlivá ZSJ byl vytvořen 

kartogram na obrázku č. 6, ve kterém jsou zobrazeny hodnoty poměru počtu obyvatel 

podle SLDB a podle mobilních dat. Na obrázku č. 7 jsou stejným způsobem vypracované 

poměry pro oblasti ZÚJ. Je zde ukázáno nakolik sloučení do větších územních jednotek 

odstraní chybu z prostorových nepřesností mobilních lokalizačních dat. Pro celou 

sledovanou oblast Prahy a Středočeského kraje byl vytvořen součet absolutních rozdílů 

na úrovni ZSJ, který měl hodnotu 747 306. Ten samý ukazatel byl vytvořen i po sloučení 

dat na úroveň ZÚJ. Hodnota součtu absolutních rozdílů se po sloučení snížila na 481 576. 

Tyto hodnoty poukazují na menší přesnost na úrovni ZSJ. Ačkoliv je možné pomocí 

těchto dat získat obecný přehled o rozložení obyvatelstva, nejsou vhodná pro získávání 

konkrétních hodnot počtu rezidentů. Poměr počtu obyvatel pro celou oblast Prahy je 

1,176. Tato hodnota se příliš nemění při porovnání celé zkoumané oblasti Prahy 

a Středočeského kraje (1,178). Reprezentuje tedy poměr po odstranění chyby 

z prostorové nepřesnosti. Z mapy na obrázku č. 7 se dá do jisté míry odvodit i tržní podíl 

zkoumaného poskytovatele mobilních dat. Větší hodnota poměru značí menší tržní podíl. 

Lze říct, že zkoumaná mobilní lokalizační data nabývají oproti datům SLDB o 18 % 

větších hodnot. Pro další výzkum by bylo vhodné mobilní data tímto poměrem vynásobit 

a provést další analýzu. 
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Obr. č. 6: Poměr mezi počtem rezidentů z  dat SLDB 2011 a mobilních lokalizačních dat 

na úrovni ZSJ v  Praze a okolí  

Obr. č. 7: Poměr mezi počtem rezidentů z  dat SLDB 2011 a mobilních lokalizačních dat 

na úrovni ZÚJ v  Praze a okolí  

Zdroj (obr. č. 6 a 7) : ARCDATA PRAHA 2019,  ČSÚ 2011, IPR 2019,  vlastní zpracování  

Pozn.:  

𝑃𝑜𝑚ě𝑟 =
Počet rezidentů podle dat SLDB 2011

Počet rezidentů podle mobilních lokalizačních dat
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4.2 Tvorba denních rytmů pomocí mobilních dat 

Následující část práce je věnována denním rytmům vybraných ZSJ. Ve formě grafů jsou 

pomocí mobilních dat zpracovány průběžné počty osob rozdílných kategorií. Součástí 

grafů je také konstantní linie zobrazující počet obyvatel podle SLDB. Vybrány byly čtyři 

ZSJ. Jako typická pracovní oblast byla zvolena ZSJ Vysoké školy, zatímco pro typicky 

rezidenční oblast byla vybrána ZSJ Jižní město-Nad Šeberovem. Pro typicky návštěvní 

oblast byla vybrána ZSJ Královská obora a jako oblast smíšená byla vybrána oblast ZSJ 

Náměstí Míru. 

Obr. č. 8: Denní režim ZSJ Vysoké školy  

Zdroj: ČSÚ 2011, IPR 2019, vlastní zpracování  

Převážnou část pracujících v ZSJ Vysoké školy tvoří studenti a pracovníci školských 

zařízení (viz obrázek č. 8). Okolo osmé hodiny ranní, kdy z pravidla začíná výuka, 

dochází k výraznému nárůstu počtu pracujících. Kolem čtvrté hodiny odpolední, kdy 

výuka naopak končí, počet pracujících výrazně klesá. V průběhu dne se zde také nachází 

velký počet návštěvníků, jejichž křivka má podobný průběh jako křivka pracujících. 

Rozdílem je pozvolnější pokles návštěvníků a jejich větší zastoupení v nočních hodinách. 

Velkou část návštěvníků tvoří vzhledem k metodice zpracování dat pravděpodobně 

studenti s méně pravidelnou školní docházkou, kteří byli při zpracování dat označeni za 

návštěvníky. Mezi hlavní cíle skutečných návštěvníků pravděpodobně patří Národní 

technická knihovna a zdejší menzy a restaurace. Nízké hodnoty počtu rezidentů jsou 

způsobeny metodou získání dat. Mobilní data jsou založena na pohybu mezi ZSJ. Pokud 

tedy osoby s mobilním telefonem dojíždějí do cílové destinace nacházející se ve stejné 
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ZSJ jako počáteční destinace, pak tato osoba není vůbec registrována. To může platit 

právě v případě ZSJ Vysoké školy, kde značnou část rezidentů tvoří studenti ubytovaní 

na zdejších kolejích. 

Druhou zvolenou ZSJ je jednotka Jižní město-Nad Šeberovem, jejíž denní režim je 

zpracován v obrázku č. 9. Tato oblast je součástí jednoho z největších pražských sídlišť, 

Jižní město, a představuje tak typickou rezidenční oblast. Nejdominantnější formou 

zástavby v této oblasti jsou obytné panelové domy. Počet rezidentů dle mobilních dat je 

zde v nočních hodinách téměř v souladu s počtem obyvatel podle SLDB. V dopoledních 

hodinách klesá počet rezidentů dle mobilních dat zhruba na polovinu. V pozdně 

dopoledních hodinách, když se obyvatelé sídliště vracejí z práce a ze škol, se počet 

rezidentů zvolna vrací na noční hodnoty. Počet pracujících je v této jednotce 

několikanásobně menší než počet rezidentů. Největším cílem dojížďky je pravděpodobně 

zdejší základní škola. Velká část dojíždějících do základních škol v takto hustě osídlené 

oblasti bývá z blízkého okolí (stejné ZSJ), a tak se dojížďka v datech projevuje méně. 

Důvodem je již zmíněná neregistrace zařízení, která při dojíždění neopouštějící svou ZSJ 

(viz kapitola 3.1). V jednotce se také nacházejí dvě menší střední školy. Obě střední školy 

jsou na samotném okraji této ZSJ, takže se u nich mohla značně projevit prostorová 

nepřesnost těchto dat. Počet návštěvníků je během dne nízký a stálý, nenachází se zde 

žádná významná návštěvní atrakce. 

Obr. č. 9: Denní režim ZSJ Jižní město -Nad Šeberovem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 2011, IPR 2019, vlastní zpracování  
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Další zvolenou jednotkou je ZSJ Královská obora (viz obrázek č. 10). Tato oblast je 

typicky návštěvní, jelikož obsahuje hned několik významných návštěvních atrakcí. Na 

většině území této jednotky se rozléhá park Královská obora (Stromovka), který je sám 

o sobě významnou návštěvní atrakcí. Další dílčí atrakce uvnitř parku zahrnují řadu 

restaurací a Planetárium Praha. Ve východní části této jednotky se nachází areál 

Výstaviště Praha Holešovice, Mořský svět, Tipsport aréna a několik dalších restaurací 

a kulturních zařízení. Zpracovaný graf zobrazuje data upravena pro reprezentaci 

typického pracovního dne, tudíž se zde tolik neprojeví nárazové akce v Tipsport aréně 

a na výstavišti. Při další analýze dat pro typickou sobotu bylo zjištěno, že počty 

návštěvníků vrcholí v odpoledních hodinách a dosahují zhruba dvojnásobných hodnot. 

Pracující v této oblasti tvoří s velkou převahou personál návštěvních atrakcí, jelikož se 

zde nenachází žádný velký zaměstnavatel ani školská zařízení. Počet rezidentů je u obou 

použitých zdrojů dat nízký, jelikož se v této oblasti nenachází větší počet budov 

s rezidenční funkcí. 

Obr. č. 10: Denní režim ZSJ Královská obora  

Zdroj: ČSÚ 2011, IPR 2019, vlastní zpracování  

Poslední vybranou oblastí je ZSJ Náměstí Míru. Tato různorodá a silně zastavěná 

jednotka představuje typicky smíšenou oblast. Jednotlivé kategorie osob se zde v průběhu 

dne střídají v početní převaze (viz obrázek č. 11). V pracovních hodinách převažují 

pracující, kteří jsou ve večerních hodinách vystřídáni návštěvníky. Cílem návštěvníku je 

zdejší kostel sv. Ludmily, Divadlo Na Vinohradech a značné množství restaurací. Část 

návštěvníků je také pravděpodobně tvořena pracujícími, kteří sem nedojíždějí každý den. 
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Značnou dojížďku pracujících způsobují zdejší školská zařízení a velké množství 

obchodů a služeb. V nočních hodinách je přítomno velké množství rezidentů. 

Obr. č. 11: Denní režim ZSJ Náměstí Míru  

Zdroj: ČSÚ 2011, IPR 2019, vlastní zpracování  

O věrohodnosti zpracovaných denních rytmů je možné spekulovat. Pro porovnání by bylo 

nutné provést rozsáhlé terénní šetření. Vzhledem k ostatním výsledků práce lze 

předpokládat, že konkrétní hodnoty budou nepřesné. Pro obecnou charakteristiku 

průběhu dne a pro zpracování křivek odpovídajícím jednotlivým kategoriím obyvatel jsou 

však data dostačující. 

4.3 Analýza dojížďkových proudů 

V následující části jsou porovnány a kartograficky zpracovány dojížďkové proudy do ZSJ 

Vysoké školy na základě dvou datových zdrojů. Jako výchozí jsou použita data o vnitro-

obecních proudech Prahy podle SLDB (viz obrázek č. 12). Přesnost a intenzita těchto 

proudů je porovnávána s proudy z mobilních lokalizačních (viz obrázek č. 13). 

Nejsilnější dojížďkový proud směřující do ZSJ Vysoké školy má zdroj v ZSJ Strahovské 

koleje, kterým dojíždí podle dat SLDB 219 osob. V mobilních datech je tento proud 

rozdělen mezi několik zdrojů. Největší intenzitu má proud plynoucí z jižně sousedící 

jednotky Na Hřebenkách, ze kterého však podle SLDB dojíždí jen 10 osob. Samotný 

proud ze ZSJ Vysoké školy má intenzitu 50-100 osob. Jako částečný zdroj tohoto proudu 

je v mobilních datech uvedena také ZSJ Strahovská zahrada s intenzitou 50-100 osob, 

ačkoliv odtud podle SLDB nedojíždí nikdo. Zjevné chyby v mobilních datech jsou 
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způsobeny jejich prostorovou nepřesností. Přesnosti nenapomáhá ani malá velikost 

a velmi různorodý tvar ZSJ Vysoké školy. 

Další významný proud má zdroj v kolejích severně od Kunratic, které se nacházejí v ZSJ 

Kunratice-východ. Z této jednotky zahrnující koleje Blanice, Vltava, Sázava a Volha 

proudí do jednotky Vysoké školy podle SLDB 149 osob. V mobilních datech je zdroj 

tohoto proudu rozložen mezi severně sousedící ZSJ Jižní město II-jih (50-100) 

a východně sousedící ZSJ Horní Kunratice (20-50). Tento rozdíl je bez pochyby 

způsoben prostorovou nepřesností mobilních dat. Vzhledem k tomu, že areál kolejí v této 

oblasti je v přímém kontaktu s hranicemi zmíněných sousedících jednotek. 

Ostatní proudy s velkou intenzitou vychází hlavně z jednotek sousedících se zkoumanou 

cílovou jednotkou. Ze ZSJ Úřednická kolonie, která je v bezprostřední blízkosti areálu 

vysokých škol, dojíždí podle SLDB 117 osob. Podle mobilních dat má tento proud 

intenzitu 50-100 osob. Ostatní proudy ze sousedících ZSJ Hanspaulka (106 dojíždějících 

podle SLDB), U Internacionálu (99), Náměstí Svobody (79) a Nový Bubeneč (67) mají 

v mobilních datech intenzitu 100-200 osob. V mobilních datech jsou na rozdíl od dat 

SLDB vidět některé mimopražské proudy. Nejsilnějším z nich je proud ze ZSJ Roztoky. 

Mobilní data jsou schopna prezentovat obecný pohled na proudy dojíždějících. Všechny 

hlavní proudy z dat SLDB jsou rozpoznatelné i v datech mobilních. Na úrovni ZSJ se 

však objevují zásadní prostorové a hodnotové nepřesnosti, které spolu navzájem souvisí. 

Z tohoto důvodu jsou tato data nevhodná pro podrobný výzkum. Avšak jejich 

použitelnost je možné zvýšit větší agregací dat. 
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Obr. č. 12: Intenzita dojížďkových proudů do ZSJ Vysoké školy podle dat SLDB 2011  

 

Zdroj: ARCDATA PRAHA 2019,  ČSÚ 2011 , vlastní zpracování  
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Obr. č. 13: Intenzita dojížďkových proudů do ZSJ Vysoké školy podle mobilních dat  

Zdroj: ARCDATA PRAHA 2019,  IPR 2019 , vlastní zpracování  
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5 ZÁVĚR 

Tato práce představila mobilní lokalizační data jako významný zdroj informací pro 

současný a především budoucí výzkum. V praktické části bylo představeno několik 

možných forem prezentace a vizualizace těchto dat a jejich porovnání s daty SLDB.  

V první podkapitole praktické části byla zkoumána prostorová přesnost údajů 

o rezidentech z mobilních dat na úrovni různě velkých administrativních jednotek 

a kartograficky zpracované rozložení obyvatelstva v Praze a okolí. Obecné rozložení 

obyvatel se do značné míry u obou požitých zdrojů shodovalo. Nalezeny byly významné 

rozdíly v konkrétních hodnotách počtu obyvatel a tím i hustoty zalidnění. Shoda dvou 

požitých datových zdrojů byla porovnána součtem jejich absolutních rozdílů. Tento 

ukazatel měl na úrovni ZÚJ zhruba poloviční hodnotu oproti měření na úrovni ZSJ. 

Příčina této neshody byla dána za vinu prostorové nepřesnosti mobilních dat a chybám 

vzniklých při prvotním zpracování dat.  

Druhá podkapitola praktické část obsahuje zpracované denní rytmy čtyř vybraných ZSJ 

na území hlavního města Prahy a analyzuje vliv různých faktorů na počty jednotlivých 

kategorií obyvatel přítomných v průběhu dne. Věrohodnost zpracovaných denních rytmů 

je složité posoudit. Pro určení správnosti by bylo potřeba provést rozsáhlé terénní šetření 

a výsledky porovnat. Zjištěné rytmy jsou v souladu s běžným vnímáním lokality. Mobilní 

data se jeví jako dostačující pro obecnou charakteristiku průběhu dne a pro zpracování 

křivek jednotlivých kategorií obyvatel přítomných během dne. 

Ve třetí části byly porovnány dojížďkové proudy na území Prahy do ZSJ Vysoké školy 

podle SLDB a mobilních lokalizačních dat. Porovnání bylo uskutečněno pomocí 

kartografického zpracování dojížďkových proudů a analýzy intenzit a zdrojů těchto 

proudů. Ve výstupech byly všechny hlavní proudy z dat SLDB rozpoznatelné i v datech 

mobilních. Mobilní data jsou tedy schopna prezentovat obecný pohled na proudy 

dojíždějích. U proudů se však objevují zásadní prostorové a hodnotové nepřesnosti, které 

spolu navzájem souvisí. Pro podrobný výzkum na úrovni ZSJ jsou tato data nevhodná, 

avšak při větší agregaci dat by se rapidně zvýšila jejich použitelnost. 

Mobilní lokalizační data prokázala svojí vypovídající hodnotu a byla označena za vhodná 

pro povrchové analýzy zkoumaných jevů. Údaje z dat SLDB a z mobilních lokalizačních 

dat se v mnohém shodovaly. Celkově však byla hodnotová i prostorová přesnost 
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mobilních dat ve srovnání s daty SLDB vyhodnocena jako nedostatečná pro podrobný 

výzkum na úrovni ZSJ. Dále bylo u mobilních lokalizačních dat prokázáno zpřesnění 

hodnot po sloučení do větších územních jednotek, tedy na úkor podrobnosti. Bylo také 

zjištěno, že zkoumaná mobilní lokalizační data nabývají zpravidla oproti datům SLDB 

o 18 % větších hodnot. 

Při porovnávání mobilních lokalizačních dat s daty SLDB byla zjištěna určitá nepřesnost 

mobilních dat. Tato nepřesnost je znatelná v dalších výsledcích praktické části práce. 

Možné řešení představuje upravení hodnot mobilních dat podle jejich zjištěného poměru 

s daty SLDB. U denních rytmů lze vzhledem k určené přesnosti dat předpokládat 

znatelnou nepřesnost konkrétních hodnot. Pro určení správnosti vypracovaných denních 

rytmů by bylo zapotřebí provést rozsáhlé terénní šetření, což tvoří možnost pro další 

výzkum. U mobilních dat o dojížďkových proudech byl problém s jejich nekonzistentním 

zápisem. Pro úplné pochopení těchto dat by bylo třeba bližší komunikace s jejich 

prvotním zpracovatelem, na což by se mohly soustředit budoucí výzkumné práce. 
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