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Hodnocení kvality popula ční prognózy m ěsta Plzn ě 

Abstrakt 
Cílem této práce je zhodnocení kvality populační prognózy města Plzně a zázemí z roku 1996 a 

populační prognózy města Plzně z roku 2003. Hodnocení je zaměřeno především na věkovou 

strukturu populace. Hlavními nástroji hodnocení jsou Keyfitzův index kvality predikce a 

ukazatel průměrné odchylky kvality predikce od 100 %. Výsledky práce naznačují vliv času na 

velikost chyby od prahu prognózy, různou velikost chyby v jednotlivých věkových skupinách a 

důležitost jednotné statistiky obyvatelstva. 

Klí čová slova: prognóza, hodnocení prognózy, přesnost, Keyfitzův index kvality predikce 



The quality assessment of the town of Plze ň population forecast 

Abstract 
The purpose of this study is the quality assessment of the town of Plzeň population forecast and 

its suburbs from 1996 and the quality assessment of the town of Plzeň population forecast from 

2003. The assessment is mainly focused on the age structure of the population. The main tools 

of the assessment are Keyfitz’s quality index of prediction and the indication of the average 

deviation of the quality of prediction from 100 %. The results of the study show the impact of 

the time horizon on the error of the forecast, differences between the errors due to individual 

age structures and the importance of the population registration. 

Keywords: forecast, assessment, accuracy, Keyfitz’s quality index of prediction 
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Kapitola 1 

Úvod 

Tématem předkládané práce je ex post hodnocení kvality populační prognózy města Plzně a 

jejího zázemí do roku 2030 sestavené roku 1996 autorským kolektivem B. Burcin, T. Kučera, 

Z. Čermák a L. Stloukal. Navazuje hodnocení populační prognózy pouze města Plzně z roku 

2003 s horizontem v roce 2050, autory byli podobně jako u předcházející prognózy B. Burcin, 

T. Kučera a Z. Čermák. 

 Předvídání budoucího vývoje je jednou z hlavních potřeb lidské společnosti. Populační 

prognózy stojí ve středu poznávání reprodukce lidských populací, přesněji, jsou výsledkem 

takového poznání. Charakterizují také úroveň, na jakou demografické poznání dospělo (Pavlík, 

1977). Tvorba prognóz vyžaduje komplexní přístup a tým zkušených odborníků. Uplatnění 

nachází v mnoha oblastech, nejčastěji se jedná o ekonomii, politiku, zdravotnictví nebo sociální 

sféru. 

 Význam populačního prognózování v České republice v současné době roste především 

v souvislosti s výrazným stárnutím populace, které bude s vysokou pravděpodobností 

pokračovat a které od vlády a dalších institucí vyžaduje přípravu již mnoho let dopředu např. 

v podobě reformy důchodového systému. Na regionální úrovni populační prognózy slouží 

hlavně k plánování potřeby zajištění kapacit školských, zdravotnických a sociálních zařízení 

či výstavby bytů. 

 Práce na každé prognóze by měla být zakončena jejím vyhodnocením. Samo hodnocení 

kvality prognózy ale nevypovídá nic o možnostech jejího zlepšení, lze však identifikovat a 

odlišit slabá místa, kterým by měla být věnována zvýšená pozornost při další práci. Závěry 

hodnocení by tedy měly sloužit při aktualizaci platné nebo tvorbě nové prognózy. Proces 

prognózování by tak měl představovat kontinuální činnost, kde každá nová prognóza navazuje 

na hodnocení předcházející prognózy stejného typu. 

 Bohužel pravidelné hodnocení prognostické činnosti v České republice neexistuje. 

S hodnocením prognóz je možné se setkat pouze v rámci vysokoškolských kvalifikačních prací 

a odborných článků, vždy se ale jedná o soubor celonárodních prognóz. Hodnocení regionální 

prognózy je tedy v případě této bakalářské práce relativně neobvyklé téma. Neobvyklé je 

i z důvodu některých komplikací v podobě územních změn, dostupnosti dat a také změny 

oficiální definice obyvatele po roce 2000. Přesto je určité srovnání za těchto podmínek možné, 

avšak jeho vypovídací schopnost je omezená výše jmenovanými komplikacemi a nepřesnostmi. 

Práce obsahuje několik teoretických kapitol a vlastní hodnocení populačních prognóz. 
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Kapitola 2 

Přehled souvisejících témat 

2.1 Hodnocení prognostické činnosti 

S hodnocením kvality prognózy souvisí pojmy přesnost, důvěryhodnost a spolehlivost. 

 Přesnost populační prognózy je posuzována na základě míry shody prognostických výsledků 

a skutečného vývoje prognózovaného jevu. Při hodnocení přesnosti je důležité odlišit náhodnou 

výchylku od skutečné chyby. Záleží také na době vzniku prognózy a vzdálenosti hodnoceného 

horizontu. Hodnocení přesnosti prognózy je smysluplné až po delší době, obvykle po 3-5 letech 

od jejího vzniku. 

 Každá populační prognóza představuje mnoho dílčích prognóz, které jsou různě spolehlivé, 

proto existuje diferenciace kvality dílčích výsledků. Při hodnocení nejde ani tak o celkové počty 

obyvatel jako o pohlavní a věkovou strukturu a odhad parametrů. Právě na prognóze parametrů 

závisí spolehlivost výsledné prognózy. Z hlediska přijímaných rozhodnutí je spolehlivost 

prognózy daleko důležitější než konečná přesnost. 

 Důvěryhodnost je součástí spolehlivosti prognózy, spočívá v přiblížení postupu sestavení 

prognózy a uveřejnění vybraných parametrů nebo jiných charakteristik budoucího vývoje 

jednotlivých složek, například očekávaných hodnot agregátních ukazatelů. Důvěryhodnost je 

v podstatě jiný výraz pro kvalitu prognostické činnosti (Kučera, 1998). 

2.2 Zdroje nep řesností popula čních prognóz 

Keilman a Kučera (1991) a Kučera (1998) rozlišují sedm skupin chyb, které mohou ovlivnit 

kvalitu populačních prognóz. 

 Chyby v pozorovaných trendech jsou důsledkem nepřesné nebo nedostatečné evidence 

obyvatelstva a demografických událostí, způsobené především rozdílem mezi obyvatelstvem de 

jure a de facto. Patří sem i nedokonalý popis reality volbou nevhodných ukazatelů. Zdrojem 

chyb bývají také odhady prováděné na základě výběrových šetření nebo s využitím jiných 

zdrojů informací, které se snaží napravit nedostatky evidence. 

 Chyby ve výchozích strukturách mají také původ v nedokonalé statistice obyvatelstva, 

případně v chybných odhadech, s časem od výchozího bodu se zvyšují. 
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 Náhodné fluktuace v časových řadách. Každá z pozorovaných hodnot (intenzita plodnosti, 

úmrtnosti nebo stěhování) se skládá ze dvou částí, první je určena trendem a druhá odpovídá 

náhodné fluktuaci. 

 Chyby ze zaokrouhlení vznikají při výpočtech ukazatelů i při projekčních a dalších 

výpočtech. Teoreticky, pokud vzniknou v počátečních krocích prognózování, mohou vyvolat 

vznik jiných druhů chyb, např. chyby v pozorovaných trendech 

 Chyby v odhadech exogenních proměnných, kterými jsou v případě kohortně-

komponentního projekčního modelu intenzity úmrtnosti, plodnosti a stěhování, mohou 

vzniknout vlivem výše uvedených chyb, ale i chybnou extrapolací. 

 Náhodné změny demografického vývoje jako důsledek mimořádných událostí jako válka, 

vážná ekonomická deprese, ale i legislativních změn. 

 Nepřesná specifikace modelu spočívá například nezahrnutím některé podstatné složky 

(nejčastěji migrace) nebo v nedostatečném či nevhodném rozčlenění prognózované populace. 

2.3 Prognóza a projekce 

Termíny populační prognóza a projekce se často zaměňují, používají jako synonyma nebo 

vychází jeden z druhého. Kučera (1998) rozlišuje dvě základní skupiny, kam lze zařadit 

nepřeberné množství definic těchto pojmů. První prakticky nevytyčuje ostřejší hranice mezi 

prognózou a projekcí a často ani mezi prognózou a plánem nebo programem rozvoje. Druhou 

skupinu charakterizuje užší pojetí, kdy je za prognózu považován pouze výsledek snah o 

postižení očekávaného budoucího vývoje. 

 Kučera (1998) definuje prognózu jako realistickou, nepodmíněnou, na vědeckém poznání 

založenou výpověď o očekávaném a v době jejího vzniku nejpravděpodobnějším budoucím 

vývoji sledovaného jevu. V kontextu regionální populační prognózy jako jedné z hlavních 

skupin populačních prognóz se jedná o nanejvýš pravděpodobný budoucí vývoj početního stavu 

a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva regionu, který tvoří součást konkrétního státního 

celku. Projekce představuje výpověď o perspektivním vývoji, který je důsledkem naplnění 

libovolných předpokladů bez explicitního nároku na jejich reálnost. 

 Pavlík aj. (1986) uvádí, že demografické projekce mohou ale i nemusí sloužit 

k předpovědím budoucího populačního vývoje. Mohou například pouze analyzovat současný 

stav reprodukce a jak by probíhal za předpokladu daných úrovní plodnosti, úmrtnosti a migrace 

nebo při uvažování různých kombinací jejich změn. Projekce, která se snaží poskytnout pokud 

možno nejspolehlivější předpověď budoucího demografického vývoje se označuje za 

demografickou prognózu. 

 Kalibová (2009) populační projekce specifikuje jako odhady budoucího vývoje velikosti 

a demografické struktury určité sledované populace či její části, které vycházejí ze současných 

populačních trendů a odhadů vývoje budoucího. Dělí populační projekce na projekce 

jednoduššího typu, které pouze analyzují dosaženou úroveň hlavních komponent demografické 

reprodukce (úmrtnost a porodnost) a migrace a předpokládají zachování této úrovně (trendu), 

nebo vytvářejí jednoduché kombinace budoucích změn. Populační prognózy jsou případem 

populačních projekcí složitějšího typu, které formulují hypotézy budoucího populačního vývoje 
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na základě poznání současné úrovně demografické reprodukce i obecných zákonitostí vývoje 

populačních systémů a dále obsahují výpočty projekcí. 

2.4 Proces prognózování 

Při sestavování populačních prognóz se řeší dva okruhy problémů, jednak je to formulace 

hypotéz budoucího vývoje reprodukce obyvatelstva a za druhé vlastní metodologie ve smyslu 

technického charakteru výpočtu projekce (Pavlík aj., 1986). 

 Podle Kučery (1998) je prognózování souhrnný proces zahrnující soubor činností vedoucí 

k vytvoření prognózy v jejich logické posloupnosti. Probíhá na základě principu abstrakce, kdy 

se odhlédnutím od nepodstatných nebo méně podstatných vlastností a souvislostí vývoje 

sledovaného objektu přechází od reálného systému k jeho modelu. Modelování tj. přechod od 

reálného systému k modelu a zpět je základní metodou studia a prognózování vývoje reálných 

systémů. Proces prognózování lze rozdělit do sedmi etap: 

1. Vymezení reprodukčního systému 

2. Popis a analýza vymezeného systému 

3. Konstrukce projekčního modelu 

4. Prognóza hodnot parametrů projekčního modelu 

5. Provedení projekčních výpočtů 

6. Prezentace výsledků prognózy 

7. Hodnocení prognózy 

 Metodicky se populační prognózy převážně opírají buď o běžné matematické metody 

projekcí např. extrapolační metody nebo o demografické metody jako jsou přesuny věkové 

struktury (Roubíček, 1997). Právě kohortně komponentní projekční model zůstává základní 

nejčastěji používanou metodou prognózování i přesto že se s ním pracuje od samých počátků 

historie oficiálních populačních prognóz v 50. letech 20. století. Výchozím bodem je věková 

struktura populace, která se posouvá po jednotlivých věkových skupinách do vyššího věku 

pomocí pravděpodobností přežití. Dosud nenarozené ročníky se do věkové struktury doplňují na 

základě předpokládaného vývoje měr plodnosti podle věku žen. Při výpočtu může i nemusí být 

uvažována migrace (Burcin, Kučera, 2010; Pavlík, Kalibová, 2005). 
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Kapitola 3 

Data a použité metody 

Základním předpokladem hodnocení prognózy je srovnatelnost dat s daty v době vzniku 

prognózy. Kromě změn v územním vymezení je nutné přihlédnout k definici obyvatele, která se 

v době hodnocení prognóz tj. 1996-2010 několikrát změnila. Od 1. 1. 2001 jsou mezi obyvatele 

ČR zahrnováni také cizinci s povolením k trvalému pobytu, cizinci s vízy nad 90 dnů a cizinci 

s přiznaným azylem. Od 1. 5. 2004 se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na 

území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. 

 Úskalí prognózování tkví také v rozdílu mezi obyvatelstvem de jure a de facto. Při tvorbě 

populačních prognóz se vychází z údajů za obyvatele podle místa trvalého bydliště. Data za 

skutečně přítomné obyvatelstvo se však mohou lišit, hrají zde roli sezónní změny, dojížďka za 

prací, studium na jiném místě apod. 

3.1 Územní vymezení a data 

Plzeňský kraj se skládá z okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, 

Rokycany a Tachov. Populační prognóza z roku 1996 je sestavena pro okres Plzeň-město (v té 

době tvořené pouze městem Plzeň) a zázemí města Plzně tvořené okresy sousedícími tzn. Plzeň-

jih, Plzeň-sever a Rokycany. Během let 2003-2010 došlo k několika územním změnám, které 

značně zkomplikovaly hodnocení prognózy z roku 1996 i prognózy z roku 2003, které mají práh 

v roce 1995 a 2002.  

 K 1. 1. 2003 okres Plzeň-město přestalo tvořit pouze město Plzeň a připojily se obce Lhota 

z okresu Plzeň-jih a Malesice z okresu Plzeň-sever. Staly se novými městskými obvody Plzeň 9- 

Malesice a Plzeň 10-Lhota. Údaje za městské části jsou k dispozici pouze ze Sčítání lidu, 

evidence obyvatel za Lhotu a Malesice tak v letech 2003-2010 prakticky přestala existovat. 

 K 1. 1. 2007 se do okresu Plzeň-město zařadily obce Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, 

Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov 

z okresu Plzeň-jih a obce Dýšina, Chrást a Kyšice z okresu Plzeň-sever. Do okresu Plzeň-jih se 

zařadily obce Borovy a Nezdice z okresu Klatovy (Obr. 1). 

 Okres Rokycany zůstal v období 1996-2010 jako jediný beze změn. 

 Kvůli výše uvedeným změnám v územní struktuře nebylo možné použít většinu běžně 

dostupných dat za okresy ze stránek Českého statistického úřadu. Data obsahovala v daný rok
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aktuální územní členění či byla převedena na územní strukturu roku 2003 příp. 2007 nebo 

nebyla dostatečně detailní. 

 Jedním ze zdrojů dat, který se částečně vypořádal se změnami území okresů, se stala 

Databáze demografických údajů za obce ČR. Obsahuje ale pouze údaje za počty živě 

narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých (dohromady vnitrostátní i mezistátní 

migrace). Po přiřazení obcí k příslušným okresům dává celkovou představu o počtu obyvatel, 

přirozené a mechanické měně obyvatelstva podle územní struktury roku 1995. Nepřesnost 

vzniká od roku 2003, kdy jsou obce Lhota a Malesice vedené jako město Plzeň. Podle 

posledních údajů k 31. 12. 2002 měla Lhota 450 obyvatel a Malesice 462 obyvatel. Vztaženo 

k celkovému počtu obyvatel okresů k 31. 12. 2002 to znamená 0,56% podíl obou obcí na počtu 

obyvatel Plzně, pokud by již byly součástí, 0,66% podíl Lhoty na počtu obyvatel okresu Plzeň-

jih a 0,63% Malesic na počtu obyvatel okresu Plzeň-sever. 

 Vzhledem k tomu, že změny v roce 2003 byly podstatně menší než v roce 2007, bylo od 

roku 2003 pracováno s daty i s touto změnou. Český statistický úřad v Plzni poskytl data za 

věkové složení obyvatel okresů k 31. 12. pro období 1996-2002 (územní struktura 1995) a 

2007-2010 (územní struktura 2003). 

Obr. 1 Změna hranic okresů Plzeňského kraje k 1. 1. 2007 

 
Zdroj: ČSÚ 
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3.2 Míry p řesnosti prognózy 

K hodnocení přesnosti populační prognózy ve smyslu srovnání prognózovaných hodnot a 

hodnot skutečně vykázaných je použit Keyfitzův index kvality predikce (1), ukazatel průměrné 

absolutní odchylky indexu kvality predikce od 100 % (2), průměrná relativní chyba (3) a její 

směrodatná odchylka (4). 

         (1) 

       (2) 

       (3) 

       (4) 
 Podle Keyfitzova indexu kvality predikce (1) může být chyba prognózy vyjádřena vzhledem 

k určitému stanovenému standardu nebo standardní hodnotě b. Tou může být výchozí populace, 

projekce vytvořená na základě nějakých předpokladů anebo v nejjednodušším případě může být 

standardní hodnotou zvolena nula. P(t) je prognózovaná hodnota pro rok t a R(t) je skutečná 

hodnota v roce t (Tesárková, Šídlo, 2009). Pro účely této práce byla použita právě nejjednodušší 

podoba Keyfitzova indexu kvality predikce, hodnocen tak byl celkový počet obyvatel a skupiny 

obyvatel podle pohlaví a věku. Podíl Q(0,t) vyšší než 1 znamená nadhodnocení prognózy, nižší 

než 1 její podhodnocení. 

 Při výpočtu ukazatele průměrné absolutní odchylky indexu kvality predikce od 100 %  (2) 

jsou hodnoty Qx(b,t) pro jednotlivé věkové skupiny odečteny od 1 (neboli 100% přesnosti 

odhadu), dány do absolutní hodnoty a násobeny váhami wx tzn. relativním podílem dané věkové 

skupiny na celkové populaci. Pokud jsou zahrnuty všechny věkové skupiny, součet vah je roven 

jedné (Tesárková, Šídlo, 2009). 

 Průměrná relativní chyba (3) a její odchylka (4) dává do poměru rozdíl prognózovaných 

P(t) a skutečných R(t) hodnot a skutečné hodnoty jednotlivých věkových skupin. Součet těchto 

podílů dělí celkovým počtem porovnávaných hodnot N (prognózované nebo skutečné). 

V případě kladné MPE je prognóza v průměru nadhodnocena, u záporné MPE podhodnocena 

(Keilman, 1990). Nevýhoda MPE i RMSP je v jejich ovlivnitelnosti extrémními hodnotami, 

proto jsou v práci použity jen zřídka. 

 Keyfitzův index kvality predikce, ukazatel průměrné absolutní odchylky indexu kvality 

predikce od 100 %, průměrná relativní chyba a odchylka průměrné relativní chyby jsou pro 

přehlednost uváděny v procentech. 
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Kapitola 4 

Hodnocení popula ční prognózy z roku 1996 

Hodnocena je střední varianta prognózy pro okres Plzeň-město (zahrnuje pouze město Plzeň) a 

jeho zázemí tvořené okresy Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany. Výchozí populace je k 31. 12. 

1995. Střední varianta prognózy zachycuje nejpravděpodobnější budoucí vývoj. Vznikla 

kombinací střední varianty vývoje plodnosti, nízké varianty úmrtnosti a nízké varianty migrace. 

 V prognóze byl předpokládán trvalý deficit přirozené měny obyvatelstva v důsledku 

převahy počtu zemřelých nad počtem narozených. Největší úbytky byly očekávány na počátku 

prognózovaného období. Migrace měla ztráty přirozené reprodukce kompenzovat jen částečně a 

její vliv v nadcházejících letech neměl zásadním způsobem změnit celkový počet obyvatel 

v jednotlivých okresech. Oproti změnám celkového počtu obyvatel byly očekávány výraznější 

posuny ve věkové struktuře obyvatelstva (Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996). 

 V okresech Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany je hodnocení zaměřeno 

především na vývoj početního stavu a věkové struktury obyvatelstva. 

 Strukturu obyvatelstva podle pětiletých věkových skupin a střední variantu prognózy 

obsahují v Přílohách Tab. 4 a 5 pro Plzeň-město, Tab. 9 a 10 pro Plzeň-jih, Tab. 14 a 15 pro 

Plzeň-sever a Tab. 19 a 20 pro Rokycany. 

4.1 Okres Plze ň-město  

4.1.1  Vývoj po četního stavu obyvatelstva 

Celkový počet obyvatel Plzně v letech 1995-2004 poklesl přibližně o 8,6 tisíc osob, tedy o 5 % 

oproti roku 1995. Nárůst počtu obyvatel v roce 2003 byl způsoben připojením obcí Lhota a 

Malesice. Od roku 2005 počet obyvatel víceméně stoupá, v roce 2010 dosahoval 98,6 % 

výchozí populace z roku 1995, očekávaných bylo 98,8 % (Tab. 1). 

 Podle Keyfitzova indexu kvality predikce Q(0,t) byl celkový počet obyvatel do roku 2000 

nadhodnocen do 1 %, v letech 2001-2007 o 3-4 % a od roku 2008 se hodnoty Q(0,t) blíží 

100 %. Počet obyvatel mužů byl nadhodnocen více než počet žen, od roku 2008 je počet mužů 

podhodnocen a počet žen nadhodnocen. 

 Ukazatel průměrné absolutní odchylky indexu kvality predikce od 100 % se na počátku 

sledovaného období pohyboval kolem 1 %, na konci období dosahoval téměř 6 % u mužů a 5 %
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u žen, přestože hodnoty Keyfitzova indexu kvality predikce celkových počtů se opět přiblížily 

100 %. 

Tab. 1 Srovnání počtu obyvatel se střední variantou prognózy, Plzeň-město, 1995-2010 

 
Poznámky: * územní struktura 2003 s Lhotou a Malesicemi 
Zdroj:  ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996 a vlastní výpočty 

 Úbytek obyvatelstva přirozenou měnou se postupně snižoval až do roku 2007, kdy byl 

poprvé od roku 1995 zaznamenán přirozený přírůstek. Migrační saldo se od roku 1995 

pohybovalo spíše v záporných hodnotách a spolu s přirozenou měnou působilo na celkový stav 

obyvatelstva do roku 2000 přibližně stejnou měrou (Tab. 2). Migrační saldo nabylo na významu 
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od roku 2001, kdy značně kolísalo a způsobilo nápadně nízké nebo vysoké celkové přírůstky 

obyvatel.  

Tab. 2 Bilance pohybu obyvatelstva, Plzeň-město, 1995-2010 

 
Poznámky: * územní struktura 2003 s Lhotou a Malesicemi 
Zdroj:  Databáze demografických údajů za obce ČR, přepočítáno na okresy 

Tab. 3 Vnitřní a zahraniční stěhování, Plzeň-město, 1995-2010 

 
Poznámky: * územní struktura 2003 s Lhotou a Malesicemi, data dostupná jen do 2006 kvůli změně územního 
vymezení okresů 2007 
Zdroj: ČSÚ 

 Srovnání hodnot migračního salda odděleně pro vnitřní a zahraniční stěhování ukazuje, že 

celkové migrační saldo je od roku 2001 stále více ovlivněné zahraničním stěhováním, tím se 

v jeho hodnotách odráží nová definice obyvatele (Tab. 3). 

 Oproti skutečnému vývoji byl v populační prognóze očekáván záporný přirozený přírůstek 

po celé období 1995-2010 (Obr. 2 a 3). Prognóza migračního salda se týká vnitřního stěhování. 

Tvar křivky migračního salda a celkového přírůstku by pravděpodobně byl rozdílný, pokud by 

se nezměnila definice obyvatele. Shodou okolností se takto navýšený počet obyvatel více 

přiblížil očekávanému vývoji. 

4.1.2  Změny věkové struktury 

Prognóza předpokládala zrychlující se stárnutí obyvatelstva, které mělo probíhat především na 

úkor dětské složky. Celkový podíl obyvatel nad 65 let v populaci vzrostl z 13,6 % v roce 1995 

na 17,6 % v roce 2010. Podobně počet obyvatel ve věku 0-14 let poklesl z 16,6 % v roce 1995 

na 12,7 %. Podíl obyvatel ve věku 15-64 let se pohyboval v rozmezí 70 % a 67,5 % (Přílohy, 
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Tab. 2) Index stáří se od roku 1995 do roku 2010 výrazn

a ze 102 % na 165 % u žen 

 Obr. 2 Vývoj přirozené mě

Poznámky: Migrační saldo za vnit
Zdroj: Databáze demografických údaj

Obr. 3 Prognóza vývoje přirozené m
 1996-2030 

Poznámky: Migrační saldo za vnit
Zdroj: Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996
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u žen (Obr. 4). 
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 Počet obyvatel ve věku 15-64 let je nadhodnocen v rozmezí 1-5 %. Ukazatel průměrné 

absolutní odchylky indexu kvality predikce od 100 % kolísá, vyšší hodnoty, které místy 

přesahují 5 %, vykazují muži. 

 Počet obyvatel nad 65 let je do roku 2005 podhodnocen celkově nejvýše o 1 % a od roku 

2006 nadhodnocen nejvýše o 0,5 %. Nejvyšší hodnoty ukazatele průměrné absolutní odchylky 

indexu kvality predikce od 100 % jsou u mužů v posledních třech letech a dosahují 3 %.. 

Obr. 4 Index stáří, Plzeň-město, 1995-2010 

 
Poznámky: Od roku 2003 územní struktura s Lhotou a Malesicemi 
Zdroj: ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996 

 Hodnoty Keyfitzova indexu kvality predikce v jednotlivých věkových skupinách (Přílohy, 

Tab. 3a-c) je prognóza Plzně-města celkově spíše nadhodnocená (převaha červených odstínů). 

S nejvíce nadhodnocenými nebo podhodnocenými údaji se lze setkat u nejmladších a nejstarších 

věkových kategorií a dále se údaje více liší, čím vzdálenější jsou od prahu prognózy. Nejmladší 

věková skupina 0-4 let je do roku 2004 nadhodnocena především u mužů a to až o 6 %, od roku 

2005 je u obou pohlaví podhodnocena o více než 4 %, od roku 2008 až o více než 15 %. 

Výrazně podhodnocená je kategorie nad 90 let u žen, naproti tomu u mužů je spíše 

nadhodnocena. Podhodnocené údaje také zahrnují v posledních třech letech věkové kategorie 

20-34 let u mužů i žen. 

 Nejvýznamnější rozdíly lze pozorovat i na věkových pyramidách porovnávajících skutečnou 

a očekávanou věkovou strukturu obyvatelstva v letech 2000, 2005 a 2010 (Obr. 5). 
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Obr. 5 Věková struktura Plzně-města a její porovnání s prognózou v letech 2000, 2005 a 2010 

 
Poznámky: Od roku 2005 územní struktura s Lhotou a Malesicemi 
Zdroj: ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996 

4.2 Okres Plze ň-jih 

4.2.1  Vývoj po četního stavu obyvatelstva 

Celkový počet obyvatel okresu Plzeň-jih od roku 1995 až do současnosti vzrostl o téměř 5,8 

tisíc obyvatel, což znamená nárůst o více než 8 % oproti roku 1995. Předpokládaný nárůst byl 

jen o přibližně 3 % (Tab. 4). 

 Podle Keyfitzova indexu kvality predikce je celkový počet obyvatel podhodnocen do 1 % 

v počátečních letech prognózy a o téměř 5 % v roce 2010. Počet mužů byl celkově 

podhodnocen více než počet žen, rozdíl činil 3,6 % v roce 2010. Obdobně ukazatel průměrné 

absolutní odchylky od indexu kvality predikce s časem stoupal na hodnoty 7,5 % u mužů a 

4,6 % u žen v roce 2010. 
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Tab. 4 Srovnání počtu obyvatel se střední variantou prognózy, Plzeň-jih, 1995-2010 

 
Poznámky: * územní struktura 2003 bez Lhoty 
Zdroj:  ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996 a vlastní výpočty 

 Celkový přírůstek obyvatelstva Plzně-jih byl od roku 1997 kladný. Záporné hodnoty 

přirozeného přírůstku se snižovaly a od roku 2006 je zaznamenán kladný přirozený přírůstek. 

Podíl na celkovém přírůstku má především migrační saldo, které bylo po celé období 1995-2010 

kladné a skládalo se především ze salda vnitřního stěhování (Tab. 5 a 6) 
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Tab. 5 Bilance pohybu obyvatelstva, Plze

Poznámky: * územní struktura 2003
Zdroj:  Databáze demografických údaj

Tab. 6 Vnitřní a zahraniční st

Poznámky: * územní struktura 2003
okresů 2007 
Zdroj: ČSÚ 

 Populační prognóza př

migrační saldo a tím i nižší celkový p

tendence snižování přirozeného p

bylo očekáváno. 

Obr. 6 Vývoj přirozené měny, migra
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Bilance pohybu obyvatelstva, Plzeň-jih, 1995-2010 

* územní struktura 2003 bez Lhoty 
Databáze demografických údajů za obce ČR, přepočítáno na okresy 

ní stěhování, Plzeň-jih, 1995-2010 

* územní struktura 2003 bez Malesic, data dostupná jen do 2006 kvůli změ

předpokládala záporný přirozený přírůstek po celé období

ní saldo a tím i nižší celkový přírůstek. Při porovnání se skutečností jsou patrné 

řirozeného přírůstku. Migrační saldo pokleslo o několik let pozd

ny, migračního salda a celkového přírůstku, Plzeň-jih, 1996
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Poznámky: Migrační saldo za vnitřní i zahraniční stěhování, od roku 2003 územní struktura bez Lhoty 
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR, přepočítáno na okresy 

Obr. 7 Prognóza vývoje přirozené měny, migračního salda a celkového přírůstku, Plzeň-jih 1996-2030 

 
Poznámky: Migrační saldo za vnitřní stěhování 
Zdroj: Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996 

4.2.2  Změny věkové struktury 

Zastoupení počtu obyvatel ve věku 0-14 let pokleslo ze 17,2 % v roce 1995 na 15,8 % v roce 

2010. Podíl skupiny obyvatel nad 65 let se oproti 15,3 % v roce 1995 zvýšil na 17,45 % v roce 

2010. Podíl osob ve věku 15-64 let se zvýšil z 67,6 % na 75,4 % výchozího stavu (Přílohy, Tab. 

7). Index stáří (Obr. 8) se zvýšil u mužů z hodnoty 66,5 % na hodnotu 91,4 %, u žen z hodnoty 

112,8 % na 130,5 %. 

Obr. 8 Index stáří, Plzeň-jih, 1995-2010 

 
Poznámky: Od roku 2003 územní struktura bez Lhoty 
Zdroj: ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let (Přílohy Tab. 6) je od roku 1996 stále více podhodnocený. 

Keyfitzův index kvality predikce poklesl z 99,7 % v roce 1996 na 91,8 % v roce 2010. Mírně 
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nižší podhodnocení lze pozorovat u prognózy počtu žen. Ukazatel průměrné absolutní odchylky 

kvality predikce od 100 % je u skupiny 0-14 let podobně jako v Plzni nejvyšší. 

 Q (0,t) pro celkový počet obyvatel ve věku 15-64 let poklesl z  hodnoty 99, 6 % v roce 1996 

na 94,2 % v roce 2010. 

 Počet obyvatel nad 65 let je v celém období 1996-2010 nadhodnocený o 1-3 %., ukazatel 

průměrné absolutní odchylky indexu kvality predikce od 100 % je v této skupině ze všech tří 

základních věkových skupin nejnižší. 

 Podle Keyfitzova indexu kvality predikce v pětiletých věkových skupinách (Přílohy, Tab. 8 

a-c) je prognóza okresu Plzeň-jih celkově spíše podhodnocena, extrémní hodnoty se vyskytují 

především v delším čase od prahu prognózy. Jde především o podhodnocení počtu obyvatel 

v nejnižších věkových skupinách i o více než 20 % a nadhodnocení počtu obyvatel nad 75 let 

věku. Výrazné podhodnocení je možné pozorovat především u mužů v posledních letech ve 

věkových kategoriích od 15 do 59 let a u žen od 10 do 54 let. Uvedené rozdíly dokládají i 

věkové pyramidy porovnávající skutečnou a očekávanou věkovou strukturu (Obr. 9).  

Obr. 9 Věková struktura Plzně-jih a její porovnání s prognózou v letech 2000, 2005 a 2010 

 
Poznámky: Od roku 2005 územní struktura bez Lhoty 
Zdroj: ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996 
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4.3 Okres Plze ň-sever 

4.3.1  Vývoj po četního stavu obyvatelstva 

 Celkový počet obyvatel okresu Plzeň sever v letech 1995-2004 vzrostl přibližně o 7,3 tisíc 

osob, což znamená nárůst o více než 10 % oproti roku 1995. Očekávaný nárůst celkového počtu 

obyvatel byl 4,2 %. V tabulce 7 je porovnán vývoj počtu obyvatel se střední variantou 

prognózy. 

 Podle Keyfitzova indexu kvality predikce Q(0,t) byl očekáván nižší celkový počet obyvatel 

než v celém období hodnocení prognózy skutečně byl. Hodnota Q(0,t) činila roku 1996 99,7 %, 

do roku 2010 poklesla na 94,7 %. Ukazatel průměrné absolutní odchylky indexu kvality 

predikce od 100 %  je u žen vyšší než u mužů. V roce 2010 se jednalo o 6,7 % u mužů a 6,8 % u 

žen, v minulosti se hodnoty QA (0,t) lišily do 0,5 % ve prospěch mužů. 

 Celkový přírůstek obyvatelstva Plzně-sever byl ovlivněn především kladným migračním 

saldem. Přirozený přírůstek byl záporný, do roku 2005 se snižoval a od roku 2006 převažovali 

narození nad zemřelými. Na celkovém migračním saldu má podíl především vnitrostátní 

migrace, od roku 2001 se začíná zvyšovat i migrace zahraniční. 

Tab. 7 Bilance pohybu obyvatelstva, Plzeň-sever, 1995-2010 

 
Poznámky: * územní struktura 2003 bez Malesic 
Zdroj:  Databáze demografických údajů za obce ČR, přepočítáno na okresy 

Tab. 8 Vnitřní a zahraniční stěhování, Plzeň-sever, 1995-2010 

  

Poznámky: * územní struktura 2003 bez Malesic, data dostupná jen do 2006 kvůli změně územního vymezení 
okresů 2007 
Zdroj: ČSÚ 
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 Prognóza předpokládala záporný přirozený přírůstek, který se však blížil nejvíce ze všech 

okresů nule v letech 2004-2006, v dalším období se měl opět snižovat (Obr. 11). Ve skutečnosti 

přirozený přírůstek v roce 2006 přesáhl nulovou hodnotu (Obr. 10). Migrační saldo mělo do 

roku 2005 vzestupný trend, později se předpokládal jeho pokles. Ve skutečnosti došlo po roce 

2003 ke stagnaci migračního salda a jeho dalšímu nárůstu a poklesu. 

Tab. 9 Srovnání počtu obyvatel se střední variantou prognózy, Plzeň-sever, 1995-2010 

 
Poznámky: * územní struktura 2003 bez Malesic 
Zdroj:  ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996 a vlastní výpočty 
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Obr. 10 Vývoj přirozené měny, migra

Poznámky: Migrační saldo za vnit
Zdroj: Databáze demografických údaj

Obr. 11 Prognóza vývoje přirozené m
 1996-2030 

Poznámky: Migrační saldo za vnit
Zdroj: Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996
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 Podíl osob starších 65 let se zvýšil z 13,4 % v roce 1995 na 16,2 %  roce 2010 oproti 

předpokládaným 16,9 %. 

 Index stáří se zvýšil u mužů z 55,7 % na 79,4 %, u žen z 99,9 % na 112,3 % (Obr. 12).  

Prognóza věkové skupiny 0-14 let je v letech1996-2010 stále více podhodnocena. Keyfitzův 

index kvality predikce poklesl z 99,3% v roce 1996 na 86,8 % v roce 2010 (Přílohy Tab. 11). 

Hodnoty Keyfitzova indexu kvality predikce ve věkové skupině 15-64 let kolísaly na hranici 

99 % až do roku 2004, posléze se začaly výrazněji snižovat až na 94,3 % v roce 2010. Více jsou 

podhodnoceny počty žen než mužů. 

Hodnoty Q (0,t) věkové skupiny nad 65 let se s časem stále zvyšují. V roce 1996 byla prognóza 

této skupiny nadhodnocena o 0,6 %, v roce 2010 to bylo již o 4,7 %. Více je nadhodnocena 

prognóza žen než mužů. 

Ukazatel průměrné absolutní odchylky indexu kvality predikce od 100 % je nejvyšší ve věkové 

skupině 0-14 let, kde od roku 2009 přesahuje 10 %. Nejnižší je ve věkové skupině od 65 let, 

přitom nižší je u mužů než u žen. Dosahuje hodnot od 1 % do 5,6 %. 

Obr. 12 Index stáří, Plzeň-sever, 1995-2010 

 
Poznámky: Od roku 2003 územní struktura bez Malesic 
Zdroj: ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996 

Hodnoty Keyfitzova indexu kvality predikce v jednotlivých věkových skupinách okresu Plzeň-

sever (Přílohy, Tab. 13a-c) tabulku pomyslně dělí na dvě části: obyvatelstvo do 59 let věku, 

jehož počet byl s časem čím dál více podhodnocen a obyvatelstvo od 60 let věku, které bylo 

stále více nadhodnoceno. Výjimku tvoří nejstarší věková skupina nad 90 let, jejíž prognóza je 

v případě mužů extrémně podhodnocená a v případě žen do roku 2000 podhodnocená a od roku 

2001 nadhodnocená. Uvedené rozdíly naznačují i věkové pyramidy porovnávající skutečnou 

věkovou strukturu obyvatelstva s očekávanou věkovou strukturou v letech 2000, 2005 a 2010 

(Obr. 13). 
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Obr. 13 Věková struktura Plzně-sever a její porovnání s prognózou v letech 2000, 2005 a 2010 

 
Poznámky: Od roku 2005 územní struktura bez Malesic 
Zdroj: ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996 

4.4. Okres Rokycany  

4.4.1  Vývoj po četního stavu obyvatelstva 

Celkový počet obyvatel okresu Rokycany od roku 1995 mírně klesal, od roku 2006 až do 

současnosti mírně roste. Okres Rokycany měl v roce 2010 o téměř 3 % více obyvatel než v roce 

1995, počty mužů rostly více než počty žen. Předpokládaný nárůst počtu obyvatel celkem byl 

1,4 % (Tab. 10).  

 Keyfitzův index kvality predikce ukazuje na několik období mírného nadhodnocení nebo 

podhodnocení prognózy celkového počtu obyvatel, kdy se Q(0,t) pohybovalo v rozmezí 99,6 % 

a 100,4 %. K většímu podhodnocení dochází až od roku 2008, kdy je Q (0,t) až o 98,1 %. 

 Ukazatel průměrné absolutní odchylky indexu kvality predikce se pohybují u mužů od 0,6 

% na počátku sledovaného období k 4,3 % na konci, u žen 0,5 % v roce 1995 a 3,12 % v roce 

2010. 
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 Celkový přírůstek počtu obyvatel byl ovlivněn především záporným přirozeným přírůstkem 

v celém období a většinou kladným migračním saldem, které se do roku 2003 skládá spíše ze 

salda vnitřního stěhování a od roku 2004 převažuje saldo zahraničního stěhování (Tab. 11 a 12). 

Tab. 10 Srovnání počtu obyvatel se střední variantou prognózy, Rokycany, 1995-2010 

 
Zdroj:  ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996 a vlastní výpočty 
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Obr. 14 Vývoj přirozené měny, migra

Poznámky: Migrační saldo za vnit
 Zdroj: Databáze demografických údaj

Lenka Šmejkalová: Hodnocení kvality populační prognózy města Plzně 

Bilance pohybu obyvatelstva, Rokycany, 1995-2010 

Databáze demografických údajů za obce ČR, přepočítáno na okresy 

ční stěhování, Rokycany, 1995-2010 

edpokládala záporný přirozený přírůstek, který v Rokycanech jako v
 byl v celém období 1995-2010. Hodnoty migračního salda byly ve 

než bylo předpokládáno, celkový trend vývoje je však velmi podobný.

ěny, migračního salda a celkového přírůstku, Rokycany, 199

ní saldo za vnitřní i zahraniční stěhování 
Databáze demografických údajů za obce ČR, přepočítáno na okresy 

33 

 

 

Rokycanech jako v jediném ze 
2010. Hodnoty migračního salda byly ve 

edpokládáno, celkový trend vývoje je však velmi podobný. 

Rokycany, 1996-2010 

 



Lenka Šmejkalová: Hodnocení kvality populační prognózy města Plzně 34 

Obr. 15 Prognóza vývoje přirozené měny, migračního salda a celkového přírůstku, Rokycany, 
 1996-2030 

 
Poznámky: Migrační saldo za vnitřní stěhování 
Zdroj: Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996 

4.4.2  Změny věkové struktury 

Podíl počtu obyvatel ve věku 0-14 let se snížil celkem z 17,7 % v roce 1995 na 14,2 % v roce 

2010. Očekávaný pokles byl 14,5 %. Podíl počtu obyvatel ve věku 15-64 let se zvýšil z 67,4 % 

v roce 1995 na 71,6 % v roce 2010 oproti očekávanému zvýšení na 69,8 %. Podíl počtu 

obyvatel starších než 65 let vzrostl z 14,9 % roku 1995 na 17,16 % v roce 2010, očekávaný 

vzestup byl téměř shodně 17,17 % (Přílohy, Tab. 17).  

 Index stáří vzrostl z hodnoty 64,8 % v roce 1995 u mužů na 97,7 % v roce 2010, u žen to 

bylo 103,6 % v roce 1995 na 146,1 % v roce 2010 (Obr. 16). 

 Podle Keyfitzova indexu kvality predikce byl počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 

nadhodnocen do 1 % v období 1995 a 2002 a o 2-4 % v následujícím období. 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let byl výrazněji podhodnocen o více než 2 % až od roku 2007. 

Počet obyvatel starších 65 let byl po celé období spíše podhodnocen do 1 %. (Přílohy, Tab. 16). 

 Při pohledu na Keyfitzův index kvality predikce v jednotlivých věkových skupinách 

(Přílohy Tab. 18a-c) je vidět výrazné nadhodnocení nejmladších věkových skupin v letech 1999 

a 2008, od roku 2009 naopak výrazné podhodnocení skupiny 0-4 let. U mužů i žen je s časem 

postupujícím od prahu prognózy více podhodnocena produktivní složka ve věku od 45 let. 

Starší věkové skupiny jsou u mužů spíše podhodnoceny, u žen spíše nadhodnoceny. Nejstarší 

věková skupina nad 90 let je u mužů podhodnocena až o 40 %, u žen je do roku 2003 

podhodnocena, později nadhodnocena. 

Uvedené rozdíly naznačují i věkové pyramidy porovnávající skutečnou věkovou strukturu 

obyvatelstva s očekávanou věkovou strukturou v letech 2000, 2005 a 2010 (Obr. 19). 
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Obr. 16 Index stáří, Rokycany, 1995

Zdroj: ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996

Obr. 17 Věková struktura Rokycan

Zdroj: ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 1996
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Kapitola 5 

Hodnocení popula ční prognózy z roku 2003 

Hodnocení je zaměřeno na střední variantu prognózy pro město Plzeň s výchozí populací k 31. 

12. 2002. Po celé období prognózy byl vzhledem k očekávanému vývoji jednotlivých složek 

reprodukce očekáván spíše pokračující pokles celkového počtu obyvatel Plzně. Nízká a střední 

varianta prognózy se od sebe liší pouze rychlostí a konečnou velikostí tohoto poklesu. Vysoká 

varianta připouští možnost zachování výchozí populační velikosti města, ale i u této byl v 

nejbližších třech až pěti letech od vzniku prognózy očekáván úbytek více než jednoho tisíce 

obyvatel. Trend poklesu počtu obyvatel bude pravděpodobně pokračovat, pokud se zásadním 

způsobem nezmění reprodukční chování obyvatel a především migrační bilance města (Burcin, 

Kučera, Čermák, 2003). 

 Věková struktura obyvatelstva města Plzně a její prognóza viz Přílohy, tabulky 25 a 26 a-c. 

5.1 Porovnání skute čného vývoje s prognózou 

Vývoj počtu obyvatel a změny ve věkové struktuře byly již popsány v částech 4.1.1 a 4.1.2, tato 

část tedy se tedy bude zabývat především porovnáním s očekávaným vývojem podle střední 

varianty prognózy. 

 Z hlediska celkového počtu obyvatel jsou všechny varianty prognózy podhodnocené 

(Tab.13, Přílohy Tab. 21a-b). Do roku 2005 celkový počet obyvatel podle očekávání klesal (s 

ojedinělým nárůstem o 912 obyvatel v roce 2003 díky připojení Lhoty a Malesic k městu Plzeň) 

od roku 2006 se počet obyvatel zvyšoval a to až o více než 3 % v letech 2008-2010 oproti 

výchozímu stavu v roce 2002. 

 Podle Keyfitzova indexu kvality predikce byl ve střední variantě prognózy celkový počet 

obyvatel do roku 2006 podhodnocený do 1 %, od roku 2007 v rozmezí 2,3-5,5 %. Více 

podhodnocené byly počty mužů a to až o více než 2 % v roce 2009 oproti ženám. Ukazatel 

průměrné absolutní odchylky Keyfitzova indexu kvality predikce od 100 % v prvních třech 

letech od prahu prognózy nepřevyšuje 1 %, s časem se odchylka zvyšuje až na 6,6 % u mužů a 

4,9 % u žen v roce 2010 (Tab. 13).  

 V prvních letech prognózy byl očekáván úbytek obyvatel přirozenou měnou 200-250 osob 

ročně (Burcin, Kučera, Čermák, 2003). Předpokládán byl mírný nárůst počtu narozených 

z téměř 1,5 tis. v roce 2003 na hodnoty kolem 1,55 tis. v letech 2006-2008 a posléze mírný 
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pokles opět k hodnotě 1,5 tis. v roce 2010. Očekávaný počet zemřelých se v období 2003-2010 

pohyboval nad 1,75 tis. osob, nepřesáhl však hodnotu 1,8 tis. (Obr. 18) 

Tab. 13 Srovnání počtu obyvatel se střední variantou prognózy, město Plzeň 2003-2010 

 

Poznámky: * územní struktura 2003 s Lhotou a Malesicemi, 
Zdroj:  ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, 2003 a vlastní výpočty 

Obr. 18 Očekávaný vývoj počtu narozených a zemřelých, město Plzeň, 2003-2030, střední varianta
 prognózy 

 
Zdroj:  Burcin, Kučera, Čermák, 2003 
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Počet narozených se ve skutečnosti zvýšil více, než bylo očekáváno, hranice 1,5 tis. bylo 

dosaženo již roku 2004 a počty narozených dále stoupaly až k hodnotám více než 1,9 tis. 

v letech 2008-2009. V roce 2010 došlo k poklesu na 1,8 tis. Počty zemřelých se pouze v roce 

2003 přiblížily hodnotě 1,9 tis. a dále se pohybovaly přibližně v rozmezí 1,7 a 1,8 tis osob, 

podobně, jako bylo očekáváno (Obr. 19). Celkově byl přirozený úbytek v prvních letech 

prognózy vyšší než předpokládaných 200-250 osob ročně. 

Podle prognózy bylo očekáváno snížení velikosti migračních ztrát Plzně a nevelké migrační 

zisky v dlouhodobější perspektivě (Burcin, Kučera, Čermák, 2010) (Obr. 20). 

Obr. 19 Počet narozených a zemřelých, město Plzeň, 2003-2010 

 

Poznámky: Od roku 2003 územní struktura s Lhotou a Malesicemi 
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR 

Obr. 20 Očekávaná bilance přirozené měny a migrace, město Plzeň, 2003-2030, střední varianta 

 
Zdroj:  Burcin, Kučera, Čermák, 2003 
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Právě migrační saldo, ovlivněné především zahraniční migrací, mělo největší vliv na celkový 

přírůstek počtu obyvatel (Obr. 2, Tab. 3). Očekávané počty přistěhovalých a vystěhovalých se 

v letech 2003-2006 blížily počtům přistěhovalých a vystěhovalých zahrnutých ve vnitřní 

migraci (Obr. 21 a 22). 

Obr. 21 Očekávaný vývoj migrační bilance, město Plzeň, 2003-2030, střední varianta prognózy 

 

Zdroj:  Burcin, Kučera, Čermák, 2003 

Obr. 22 Porovnání celkové migrační bilance a migrační bilance vnitřním stěhováním  
 město Plzeň, 2003-2010 

 

Poznámky: Od roku 2003 územní struktura s Lhotou a Malesicemi, data dostupná jen do 2006 kvůli změně 
územního vymezení okresů 2007 
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ 

Podíl počtu obyvatel ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel klesal z 13,6 % v roce 2002 

na 12,5 % v roce 2008. V dalších letech se mírně zvýšil na 12,9 % v roce 2010. Oproti 

výchozímu stavu v roce 2002 to znamená pokles o 0,3 % v roce 2010. Očekávaný byl trvalý 

pokles podílu této skupiny o 0,9 % v roce 2010 (Přílohy, Tab. 23b) 
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 Obyvatelé ve věku 15-64 let se po celé období 2002-2010 podíleli na celkovém počtu 

přibližně 70-71 %, oproti roku 2002 se podíl této skupiny zvýšil asi o 2 % v letech 2008-2009. 

Očekávaný byl postupný pokles o více než 4 % oproti výchozím 70,9 % v roce 2002. 

 Podíl skupiny obyvatel nad 65 let věku se víceméně shodoval s očekávaným podílem, z 15,5 

% v roce 2002 se zvýšil na 18,4 % výchozího stavu v roce 2010. 

 Index stáří se v letech 2002-2010 zvýšil z 89,9 % na 112,5 % u mužů a z 138,5 % na 165,2 

% u žen (Obr. 23). Očekávaný index stáří byl v roce 2010 118 % u mužů a 172,2 % u žen. 

Obr. 23 Index stáří, město Plzeň, 2002-2010 

 
Poznámky: Od roku 2003 územní struktura s Lhotou a Malesicemi 
Zdroj: ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, 2003 

 Hodnoty Keyfitzova indexu kvality predikce (Přílohy, Tab. 22b) u skupiny obyvatel do 14 

let ukazují na nadhodnocení počtu do 1 % v prvních třech letech od prahu prognózy, dále je tato 

skupina podhodnocena postupně až o 5 % v roce 2010. Počet obyvatel ve věkové skupině 15-64 

let je výrazně podhodnocen v letech 2007-2010 a to o 3,6-7,5 % u mužů a 2,5-5,6 % u žen. 

Počty obyvatel nad 65 let jsou po celé období hodnocení prognózy nadhodnoceny do 0,5 % u 

mužů a podhodnoceny do 0,8 % u žen. 

 Ukazatel průměrné absolutní odchylky kvality predikce od 100 % je s časem nejvyšší u 

skupin 0-14 a 15-64 let. V roce 2010 činil ve skupině do 14 let 5,6 % u mužů a 8,2 % u žen. 

V případě skupiny 15-64 let to bylo 7,6 % u mužů a 5,3 % u žen. U osob starších 65 let se 

jednalo o 2,7 % u mužů a 1,4 % u žen. 

 Keyfitzův index kvality predikce v jednotlivých věkových skupinách (Přílohy, Tab. 24a-c) 

naznačují relativní přesnost prognózy v prvních třech letech, kdy byly počty obyvatel 

v jednotlivých věkových skupinách nadhodnoceny nebo podhodnoceny do 1,5 %. Výrazné 

nadhodnocení se v celém období 2003-2010 objevuje ve věkových skupinách nad 80 let, více u 

mužů než u žen. S postupujícím časem je stále více podhodnocena nejmladší věková skupina 0-

4 let. Od roku 2006 se objevuje výrazné podhodnocení počtu obyvatel od 20 do 59 let věku. 
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 Nízká varianta prognózy lépe vystihuje počty obyvatel v nejvyšším věku a ve věku od 5 do 

14 let. Vysoká varianta lépe odhaduje počty obyvatel ve věku 0-4 let od roku 2007 a počty 

obyvatel ve věku 15-79 let. 

 Uvedené rozdíly naznačují i věkové pyramidy porovnávající skutečnou věkovou strukturu 

obyvatelstva s očekávanou věkovou strukturou v letech 2005 a 2010 (Obr. 24 a 25). 

Obr. 24 Věková struktura města Plzně a její porovnání s prognózou v roce 2005 

 
Zdroj: ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, 2003 

Obr. 25 Věková struktura města Plzně a její porovnání s prognózou v roce 2010 

 
Zdroj: ČSÚ, Burcin, Kučera, Čermák, 2003 
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Kapitola 6 

Závěr 

Cílem práce bylo zhodnotit populační prognózu města Plzně a zázemí pomocí Keyfitzova 

indexu kvality predikce Q (0,t). Hodnocení bylo zaměřeno na početní stav a věkovou strukturu 

obyvatelstva. 

 Podle prognózy z roku 1996 by si obyvatelstvo města Plzně mělo s největší 

pravděpodobností v příštích 15-20 letech udržet stávající početní velikost (očekáván byl pouze 

mírný pokles počtu obyvatel). U početního stavu obyvatelstva v okresech kolem města Plzně 

byl pravděpodobný přechodný nárůst až do roku 2015 (Burcin, Kučera, Čermák, Stloukal, 

1996). Novější prognóza města Plzně z roku 2003 očekávala pokračující pokles počtu obyvatel 

Plzně a výrazné stárnutí obyvatelstva. 

 Prognóza z roku 1996 je v případě města Plzně celkově výrazně nadhodnocená-pokles 

počtu obyvatel byl výraznější, než se očekávalo; prognózy Plzně-severu a Plzně-jihu tvořících 

zázemí Plzně jsou spíše podhodnocené-nárůst počtu obyvatel byl vyšší než se očekávalo, okres 

Rokycany nelze takto jednoznačně vymezit. 

Při detailnějším hodnocení věkové struktury bylo v Plzni očekáváno více osob 

v předproduktivním a produktivním věku a méně osob ve věku nad 75 let. Překvapivé je 

podhodnocení skupiny obyvatel ve věku 0-4 roky v letech 2005-2010 a skupiny obyvatel ve 

věku 20-34 let v letech 2008-2010. V Plzni-jih a Plzni-sever bylo očekáváno méně osob ve věku 

do 59 let a více osob nad 60 let. V Rokycanech byly do roku 2006 spíše nadhodnoceny počty 

obyvatel do 44 let a podhodnoceny počty osob starších, od roku 2007 byly podhodnoceny i 

počty osob od 15 let věku. 

 Prognóza města Plzně z roku 2003 je celkově ve všech variantách v nejmladší věkové 

skupině spíše podhodnocena, ve skupině obyvatel od 15 do 59 let s časem stále více 

podhodnocena a u skupiny osob nad 80 let spíše nadhodnocena. 

 Výsledky hodnocení naznačují vliv času a velikosti populace na rozdíl mezi očekávaným a 

reálným vývojem. Velikost chyby se zvětšuje s delším časovým odstupem od doby vzniku 

prognózy a také se zmenšující se početní velikostí hodnocené skupiny obyvatel. Největší rozdíly 

se vyskytují u nejmladší a nejstarší věkové kategorie. Vliv na velikost chyby může mít zčásti i 

použití kohortně-komponentní metody, kdy se „chyba s časem posouvá“ do vyšších věkových 

skupin. Obecně ale podle Keilmana a Kučery (1991) zvolená metoda neovlivňuje přesnost 
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prognózy. Proto při hledání možných příčin nepřesnosti prognózy bude pozornost směřována na 

vnější vlivy. 

 Hodnocení je značně omezeno změnou definice obyvatele po roce 2000, kdy jsou mezi 

obyvatele ČR zahrnováni také cizinci s povolením k trvalému pobytu. V případě města Plzně 

tak došlo k prudkým změnám celkového počtu obyvatel vlivem zahraniční migrace, která 

značně kolísá vlivem dočasnosti pobytu cizinců. Prognózování zahraniční migrace je krajně 

složitým a neurčitým jevem, a proto je prognózování migrace zaměřeno na vnitrostátní migraci, 

takové změny v počtech cizinců byly těžko předvídatelné.. 

 Další změnou ovlivňující celkový počet obyvatel Plzně je připojení obcí Lhota a Malesice 

k městu v roce 2003. Město Plzeň by tak při zachování územní struktury z roku 1996 a staré 

definice obyvatele pravděpodobně mělo ještě méně obyvatel a prognóza pro město Plzeň z roku 

1996 by byla více nadhodnocena, než je uváděno v této práci. 

 Výše uvedené změny měly v okresech tvořících zázemí Plzně podstatně menší vliv než na 

samotné město Plzeň a tak lze uvažovat o dalším procesu, ovlivňujícím rozložení obyvatel mezi 

okresy a tím je suburbanizace. Na začátku hodnoceného období byla výstavba nových bytů 

soustředěna právě do zázemí města Plzně. Bytové důvody byly nejčastěji uváděny u 

vystěhovalých z města; nejčastěji se stěhovaly osoby v produktivním věku a rodiny s dětmi 

(Kopecký, 2005). V posledních letech je dle Programu rozvoje města pozornost věnována 

dostavbě a přestavbě lokalit v již urbanizovaném prostoru města (Svoboda, 2007) i to může mít 

vliv na zvýšení počtu osob v produktivním věku ve městě. 

 Významným vlivem může být také zvýšená nabídka pracovních příležitostí poskytovaných 

zahraničními investory ve městě i zázemí. 

 Pro kvalitu prognózy je celková přesnost početních stavů obyvatel méně určující než 

samotná prognóza parametrů. Tato hlubší analýza by však byla již mimo rámec této práce. 
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