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Abstrakt: 

Práce se věnuje využití kartografických metod pro zobrazení a analýzu migrace. V úvodu je 

vymezen pojem migrace, je představena problematika jejího popisu a zkoumání. Následně 

jsou představeny základní kartografické metody. Stěžejní část práce rozlišuje tři přístupy 

k popisu a analýze migrace – jednorozměrnými ukazateli, vymezením migračních regionů 

a pomocí migračních proudů přímo. V každé z těchto částí jsou navrženy vhodné 

kartografické metody pro zobrazení migrace, včetně podrobného popisu použití, rozboru 

jejich výhod a nevýhod a informací, které jimi mohou být předány. V rámci práce byly 

vybrané navržené metody použity k zobrazení vybraných migračních ukazatelů na 

mapách, a výsledky aplikace byly hodnoceny. Závěr práce představuje celkové zhodnocení 

použitých metod. Hodnocení dílčích map je obsaženo v příloze této práce. 

Klíčová slova: 

Zobrazení migrace, Kartografické metody, Migrační proudy, Migrace, Analýza 

 

Abstract: 

The diploma thesis is focused on possibilities of application of cartographic methods to 

display and analyze migration. In the introduction part is defined the term of migration 

and methods of its description and analyzing, there are introduced also the basis of 

cartographic methods. The main part is devoted to concrete usage of cartographic 

methods. Three attitudes to description of migration are distinguished – using aggregate 

(one-dimensional) data, delimitation of regions of migration and migration flows. For all of 

these are suggested possible display methods, including their advantages and 

disadvantages. Some of the suggested methods were applied in maps, and final 

applications were evaluated. The results are resumed in conclusion. Evaluation of partial 

maps is included in appendix.  

Key words: 

Cartographic methods, Migration flows, Migration, Migration display, Analysis 
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Kapitola 1 

ÚVOD 

Migrace je proces, kterým se zabývá řada oborů. Její důsledky mají dopad na společnost – 

její strukturu, kulturu a v neposlední řadě na ekonomický i populační vývoj. Existují 

opakované snahy najít obecné souvislosti a vzorce chování migrantů, na jejich základě 

analyzovat dosavadní vývoj migrace a mít tím možnost prognózovat vývoj budoucí. Proces 

poznání migrace lze rozdělit (stejně jako studium jakéhokoliv jiného jevu) do několika 

kroků, které na sebe navazují. Při praktickém studiu jevu se pak tyto kroky navzájem 

prolínají. Nejprve je třeba vymezit, které údaje jev charakterizují, a jev jimi popsat. 

V dalším kroku je popisována struktura těchto charakteristik a jsou zjišťovány 

strukturální pravidelnosti, následně se popis zaměřuje na vývoj jevu v čase a jsou opět 

hledány jeho pravidelnosti. Dalším krokem je pátrání po příčinných souvislostech jak 

strukturálních pravidelností, tak zejména časových změn. Tímto krokem končí empirické 

poznání a začíná poznání teoretické. Na základech obou těchto složek poznání jsou 

odvozovány prognózy, ty však již nejsou součástí poznání, pouze jsou na něm založeny.  

 

Demografie je obor zabývající se populačním vývojem, tedy zejména změnou struktury 

a početního stavu populace. Hledá jak obecně platné zákonitosti tohoto vývoje, tak se 

zaměřuje na konkrétní situace v jednotlivých populacích (resp. v populacích konkrétních 

území)1. Populační vývoj je výsledkem přirozené měny obyvatel (tj. narození a úmrtí) 

v kombinaci se změnou stavu a struktury vlivem migrace. Na reprodukční chování má vliv 

řada faktorů, mezi nejzákladnější patří věková a pohlavní skladba obyvatelstva. Migrací 

pak do území vstupuje, nebo z něj naopak odchází, část populace, která se od exponované 

populace svými strukturálními charakteristikami zpravidla odlišuje. Následkem toho je 

                                                             
1 Jelikož je v této práci populace vždy vztažena k nějakému území (resp. je jím vymezena), lze 
považovat termíny „situace konkrétní populace“ a „situace v daném území“ za ekvivalentní. 
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nejen přímá změna struktury populace v daném území, ale vlivem struktury migrantů 

může dojít i k ovlivnění vývoje přirozené reprodukce. Z toho důvodu je pro zkoumání 

populačního vývoje důležité umět migrační procesy popsat, snažit se hledat jejich obecné 

souvislosti a podmíněnosti a tím jim porozumět. Stejně jako v jiných oborech lze pro její 

studium využít různé nástroje. S použitím kvalitativních metod můžou být hledány její 

vlastnosti a podmíněnosti, které mohou být dále na základě kvantitativního výzkumu 

vyhodnoceny jako obecné. Jednoduchý popis migrace, stejně tak jako výsledky složitějších 

analýz příčinných souvislostí migračního vývoje, jsou pak publikovány a kromě slovního 

popisu a vysvětlení náročnějších souvislostí zobrazovány také graficky, nejčastěji s pomocí 

tabulek, ale často také grafů a map. Tyto „doplňující“ prvky mohou ale zároveň posloužit 

i jako nástroje prvotního průzkumu dat. Jsou-li vhodně použity, dokážou zprostředkovat 

jednoduchý náhled na situaci, který je pro další analýzu nezbytný. Právě možnostem, které 

pro zobrazení migrace mapy poskytují (ať už má toto zobrazení ilustrativní účel, nebo 

slouží primárně k prvotnímu průzkumu dat), se věnuje tato práce.  

 

Úvod práce představuje průřez literaturou zabývající se migrací, demonstrující přesah 

migrace do různých oblastí. Následuje seznámení s kartografickou literaturou a díly 

propojujícími kartografické metody a problematiku migrace. Další kapitola se zabývá 

vymezením pojmu migrace, jejím charakteristikám, měření a souvislostem. Následně jsou 

představeny zásady tvorby map, včetně konstrukce a použití základních kartografických 

zobrazovacích metod. Tím končí úvod do popisu migrace a vytváření map, a následuje část 

věnující se konkrétním aplikacím kartografických metod pro zobrazení migrace. Ta je 

rozdělena na kapitoly postupně pojednávají o jednorozměrných (souhrnných) ukazatelích, 

problematice vymezení migračních regionů a migračních tocích. V závěru je představena 

praktická aplikace vybraných metod, jejíž součástí je souhrnné zhodnocení vytvořených 

map. Soubor map a dílčích zhodnocení každé mapy je součástí příloh této práce. 
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Kapitola 2 

PŘEHLED LITERATURY 

Migrace je komplexní proces. V závislosti na zaměření a cílech jejího výzkumu je 

zkoumána v různých kontextech – od obecných charakteristik migrantů, přes sociální 

příčiny a dopady migrace, až po ekonomické souvislosti. Demografický výzkum migrace je 

zaměřený především na pohlavní a věkovou strukturu migrantů, a jejich reprodukční 

chování, které jsou ale opět ovlivňovány vnějšími vlivy (ekonomická a sociální situace, 

politická situace apod.). Nelze tedy ve výčtu publikací opomenout ty, které se nevěnují 

studiu demografických charakteristik přímo, ale svým zaměřením posuzují migraci právě 

z jiných hledisek. První část této kapitoly je tedy věnována publikacím zabývajícím se 

migrací – ať už se jedná o její prostý popis, nebo o širší analýzu – se zaměřením převážně 

na publikace které se demografických otázek dotýkají. Vzhledem k zaměření této práce je 

dále nutné zmínit základní zdroje informací o možnostech a použití kartografických metod 

pro zobrazení prostorových jevů. Následně jsou tedy stručně zmíněny hlavní poznatky 

o obecných metodách v kartografii, které se zobrazováním migrace souvisí (jde tedy 

zejména o metody tematické kartografie). Závěr je pak věnován publikacím, v kterých se 

autoři zabývali průnikem obojího, tedy kartografickému znázornění migrace, respektive 

obdobných (konkrétně tzv. dynamických) jevů. 

2.1 Migrace 

Jednou z nejdůležitějších institucí, která na našem území přebírá, shromažďuje a publikuje 

informace o pohybu a rozmístění jak domácích obyvatel, tak cizinců, je Český statistický 
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úřad (ČSÚ).2 Kromě souhrnných statistik a množství tabulkových dat, se kterými může 

kdokoliv další pracovat, publikuje ČSÚ řadu vlastních analytických zpráv. Každoročně 

vychází analýza „Vývoj obyvatelstva České republiky“3, jejíž součástí je kapitola věnující se 

vnitrostátní i zahraniční migraci, se základními informacemi o věkové struktuře, občanství 

migrantů a porovnáním se situací v předcházejících letech. Další pravidelnou publikací 

jsou „Cizinci v České republice“4, v které jsou soustřeďovány a prezentovány aktuální 

informace o cizincích5 včetně jejich demografických a dalších charakteristik (struktura 

podle státního občanství a podle věku, jejich ekonomická aktivita, informace o zdravotní 

péči a vzdělávání, kriminalita cizinců apod.). Data jsou předkládána formou tabulek, grafů 

a krátkých shrnujících komentářů, informace jsou obvykle souhrnné pro celou Českou 

republiku (ČR). Na územní členění údajů o cizincích klade větší důraz publikace „Cizinci 

v regionech ČR“ (ČSÚ, 2007). V té je nejprve shrnuta obecná situace cizinců na území ČR, 

podrobnější informace jsou pak členěny podle krajů. Pro zobrazení dat jsou použity jak 

tabulky a grafy, tak mapy. V závěru jsou opět souhrnné informace (tabulky členěné podle 

regionů, a mapy) pro celou ČR. Průřezy vývoje imigrantů v průběhu deseti let na území 

hlavního města Prahy se věnuje „Migrace v hl. m. Praze v letech 2001 až 2011“ (Krajská 

správa ČSÚ, 2012), která se zabývá jak cizinci, tak domácím obyvatelstvem. Hlavním cílem 

této publikace je poskytnout rozsáhlý datový podklad, proto tvoří tabulky (a grafy) 

největší část textu, v kterém jsou slovně zmíněny jen základní tendence související 

s migrací.6 

 

Na mezinárodní úrovni se migračním vývojem zabývá např. Odbor pro ekonomické 

a sociální otázky (Department of Economis and Social Affairs, DESA) spadající pod 

sekretariát Organizace spojených národů (OSN), který občasně vydává zprávy 

o celosvětové mezinárodní migraci7, popř. mezistátní migraci ve vybraných světových 

regionech8. Mezinárodní migrační trendy pravidelně mapuje a publikuje Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD). Ta až do roku 2005 vydávala každoroční přehled „Trends 

in International Migration“ popisující hlavní obecné trendy, vývoj mezinárodní migrace 

                                                             
2 Samostatné datové zdroje údajů o migraci jsou popisovány v jiné části této práce, zde jsou 
uváděny pouze takové publikace, které poskytovaná data navíc komentují a stavějí do souvislostí. 
3 Nejnovější je Populační vývoj České republiky 2013, vydaná v září 2014 (ČSÚ, 2014). 
4 Nejnovější je Cizinci v České republice 2014, zveřejněno v prosinci 2014 (Srb et al., 2014). 
5 Zde je nutné uvést, že pojmy migrant a cizinec nejsou totožné, byť jsou někdy zaměňovány. Pojem 
cizinec je obvykle používán pro všechny osoby cizí státní příslušnosti, kteří se v daném státě 
v daném okamžiku vyskytují, nebo dlouhodobě žijí. Pojem migrant zahrnuje ty osoby, které 
překročily v konkrétním období (obvykle kalendářní rok) administrativní hranice (např. státní). 
Mezi migranty mohou být jak domácí obyvatelé (např. navrátivší se ze zahraničí), tak cizinci. 
Obdobně někteří cizinci mohou být počítáni mezi imigranty (přistěhovali-li se v konkrétním 
období), zatímco jiní ne (ti, kteří se přistěhovali v jiném než určeném období, nebo kteří se v území 
narodili rodičům jiné státní příslušnosti). 
6 V předcházející publikaci – Migrace v hl. m. Praze v letech 2001 až 2007 – tomu bylo naopak. 
Hlavním nositelem informace byl analytický text, a množství tabulek a grafů sloužilo převážně jen 
pro dokreslení. 
7 Naposledy International Migration Report 2013, vydáno v prosinci 2013 (UN DESA. 2013). 
8 Např. Levels and Trends of International Migration to Selected Countries in Asia (UN DESA, 2003). 
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a změny migračních politik vybraných zemí, a souvislosti migrace a ekonomického vývoje. 

Tato kniha byla od roku 2005 nahrazena publikací „International Migration Outlook“9. 

Kromě popisu migračního vývoje (se stejnými kategoriemi jako v předcházející publikační 

řadě) každé vydání obsahuje zvláštní kapitoly, věnující se konkrétním souvislostem 

(např. v roce 2014 to byla integrace imigrantů na pracovním trhu a řízení pracovní 

migrace). Mezinárodní migrací se zabývá i mezivládní organizace Internatinal 

Organization for Migration (IOM), reflektuje ji z různých úhlů pohledu (integrace 

migrantů, migranti na trhu práce, zdraví migrantů, mezinárodní dialog o migraci, apod.). 

Každých několik let vydává publikaci „World Migration Report“10, vždy s jiným 

tematickým zaměřením.  

 

Součástí textů a analýz mezinárodní migrace bývá vymezení pojmu „cizinec“, nebo 

„imigrant“ (a jejich klasifikace) – to je z velké části odvislé od legislativy v konkrétní zemi, 

ke které se analyzovaná data vztahují, což následně může znesnadňovat porovnávání mezi 

zeměmi. Nesrovnalostem ve vymezení pojmů (a tedy sledovaných jevech) se snaží předejít 

různá doporučení z nadnárodních uspořádání. Patří mezi ně například slovník pojmů 

týkajících se azylu a migrace od European migration Network (EMN, 2014), výkladový 

slovník migrační terminologie od IOM11, nebo komplexněji pojatá metodika OSN 

(UN DESA, 1998), která se zabývá i doporučeními v oblasti zpracování dat o migrantech. 

Je totiž zřejmé, že i po sjednocení pojmů můžou vyvstat problémy při mezinárodních 

srovnáváních, pramenící z rozdílné metodiky výpočtu migračních ukazatelů. Tomuto 

tématu se ve své práci věnoval např. Rees a kol (2000). Kromě zdůraznění vhodnosti 

věkové standardizace zmiňuje i další možná místa nesouladu, například problém týkající 

se opomíjení možné migrace kojenců (tj. dětí do jednoho roku věku), která může zůstat 

běžnou evidencí nepodchycena. Výstupem jeho práce je souhrn doporučení k metodice 

získání a užívání migračních ukazatelů. Rozdílné přístupy k zachycení mezinárodní 

migrace v zemích OECD shrnuje a popisuje na příkladu Austrálie a Velké Británie také 

Lemaitre (2005), se zaměřením na zajištění možnosti data navzájem porovnávat. 

 

Migraci jako jevu se věnuje velké spektrum výzkumných ústavů a center. Přínos 

a potenciál vědeckého výzkumu v oblasti migrace hodnotí ve své publikaci kolektiv 

českých vědců a pracovníků z vybraných českých výzkumných středisek12. Svým pojetím 

vystihuje interdisciplinární rozměr migrace. Autoři konkretizují, která témata v oblasti 

migrace jsou na jejich pracovišti řešena, popisují metodologii výzkumu, a zamýšlejí se nad 

                                                             
9 Nejnovější je International Migration Outlook 2014, vydaná v prosinci 2014 (OECD, 2014). 
10 Naposled World Migration Report 2013: Migrant Well-being and Development (IOM, 2013). 
11 Originální slovník (v angličtině) (IOM, 2011a) a česká verze (IOM, 2011b):  
http://www.iom.int.vn/joomla/files/Glossary_2nd_ed_web.pdf 
http://www.iom.cz/files/Vykladovy_slovnik_migracni_terminologie_IOM.PDF  
12 Konkrétně zástupci ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, Výzkumného ústavu práce 
a sociálních věcí, Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy (UK), Katolické teologické fakulty UK, Fakulty humanitních studií UK a Fakulty 
sociálních věd UK. 

http://www.iom.int.vn/joomla/files/Glossary_2nd_ed_web.pdf
http://www.iom.cz/files/Vykladovy_slovnik_migracni_terminologie_IOM.PDF
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relevancí projektů z hlediska použitelnosti při formulaci relevantních politik. 

(Muhič Dizdarevič, 2010a) 

 

Existuje řada publikací, které se migraci věnují v komplexním pohledu (tedy bez žádného 

výrazného příklonu k některému ze společenskoekonomických témat), popisují ji 

základními ukazateli, předkládají její strukturální profily a informují o jejích dalších 

hlavních charakteristikách (např. vývoj v čase). Migrace je v nich popisována jak 

v kontextu většího územního celku (např. výše zmíněný „World Migration Report“ 

(IOM, 2013)), tak na národní úrovni (např. Drbohlav, 2010; Hatton a Tani, 2003), případně 

na nižší úrovni regionálního členění (např. Ivan, 2007). 

 

Kromě obecného popisu migrace se řada autorů snaží najít její korelace a kauzality. Jejich 

identifikace, zejména ve vztahu k diferenciaci podle pohlaví a věkových skupin (případně 

jiných charakteristik, které jsou stavěny do souvislosti s reprodukčním chováním), 

je klíčová pro pochopení chování migrantů, a tím i pro prognózování vývoje populace, 

včetně jeho prostorového uspořádání. Ivan a Tvrdý (2008) popisují v rámci vnitřní 

migrace změny vzdáleností místa vystěhování a místa přistěhování mezi lety 1996 a 2006, 

ve spojitosti se sociálními (vzdělání, rodinný stav) a demografickými faktory (věk, 

pohlaví). Průměrná vzdálenost stěhování se během sledovaných let zvyšovala, 

což vysvětlují převážně tím, že se snižoval počet migrací na kratší vzdálenosti. 

Vliv na vzdálenost při stěhování pozoruje u všech zkoumaných faktorů, obecně nejdále se 

pak stěhují svobodní vysokoškolsky vzdělaní muži ve věku 26–35 let. Vývoji charakteru 

vnitřní migrace se věnuje i Čermák (2005), který popisuje změny ve struktuře usazování 

po roce 1990 a zejména se zaměřuje na proces suburbanizace, coby jeden 

z nejvýraznějších prvků novodobého migračního vývoje. V jiné práci, spolu s Janskou 

(Čermák a Janská, 2011), si všímá rozdílného migračního chování cizinců a domácích 

obyvatel, kdy je vnitřní mobilita cizinců výrazně vyšší a postrádá suburbanizační 

charakter. Mimoto se zabývají srovnáním a vysvětlením regionální různorodosti a zejména 

pozicí Prahy, která se ve sledovaném období (2006–2008) podílela na obratu vnitrostátní 

migrace cizinců z 38 %. Vnitřní migrací cizinců, tentokrát ve Švýcarsku, se zabývá i Lerch 

a Wanner (2010), kteří také pozorují u cizinců vyšší intenzitu vnitřní migrace než 

u domácích obyvatel. Zvýšení mobility u cizinců ve sledovaném období (1981–2004) 

připisují jednak většímu počtu cizinců, a jednak proměně struktury, kdy se do Švýcarska 

stěhuje více vzdělaných lidí13, kteří jsou celkově migraci otevřenější. Konstatují obecnou 

platnost tvrzení, že migrační chování imigrantů je více než na etnickém složení závislé na 

složení socioekonomickém. Obdobně u domácího obyvatelstva také více migrují lidé 

s vyšším vzděláním, kteří nejsou tolik vázáni na sociální sítě. S tím souvisí i odlišný „směr“ 

stěhování, kdy se lidé s nižší kvalifikací stěhují do městských center (nebo v nich 

                                                             
13 Socioekonomická struktura imigrantů je do velké míry dána nastavením Švýcarské migrační 
politiky (závislost struktury imigrantů na migrační politice je obecně platná, v různých zemích se 
ale síla závislosti může lišit podle konkrétního nastavení politiky a dalších faktorů, např. 
ekonomických). 
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zůstávají), na rozdíl od migrantů s vyšší kvalifikací, kteří tato místa naopak opouštějí. 

Dalšími, kdo analyzoval vnitřní migraci, byli Stillwell et al. (2008). Ti porovnávali trendy 

v migračním chování jednotlivých etnických skupin při vnitřním stěhování ve Velké 

Británii (konkrétně v Anglii a Walesu). Odlišnost sklonů k migraci podle etnika shledávají 

ve všech věkových kategoriích, nejvíce pak pro věkovou kategorii 20–24 let. Pozorována 

byla také rozdílnost prostorového uspořádání, kdy se příslušníci evropského etnika 

usidlují spíše mimo urbanizační centra, na rozdíl od příslušníků ostatních etnik, kteří se 

naopak v metropolích koncentrují. Z odlišného úhlu pohledu se na důvody vnitřní migrace 

dívá Kosková (2014), která se zabývá pouze jedním důvodem – povodněmi – a sleduje vliv 

výskytu této události na migrační chování, který v závěru shledává neprokázaným. 

 

Další skupina autorů kromě hledání podmíněností migračního chování analyzuje dopady 

migrace na imigrační destinaci a její vliv na následný sociální, demografický a ekonomický 

vývoj oblasti. Mocetti a Porello (2010) v Itálii zkoumali vliv mezinárodní imigrace 

na vnitřní migraci domácích obyvatel, s použitím lineárního regresního modelu. 

Na celkovou vnitřní mobilitu má imigrace podle nich pouze zanedbatelný vliv, ovšem 

ovlivňuje podstatně její skladbu. Zatímco vnitřní mobilita vzdělaných obyvatel se jeví být 

mezistátní imigrací pozitivně ovlivňována, lidé s nižším vzděláním migrují méně, jelikož 

„jejich“ místa (tedy místa, která by je motivovala k migraci) zaplňují právě imigranti. 

Na území Velké Británie se podobnou otázkou zabývali Hatton a Tani (2003), kteří 

nalezením slabé negativní korelace mezi imigrací ze zahraničí a z regionů Velké Británie 

potvrdili odlišnou podmíněnost vnitřní a mezinárodní migrace. Vlivem imigrantů 

ze zahraničí na pracovní trh v USA se zabývá Levine (2010), která ve své práci shrnuje 

výsledky z předchozích publikovaných výzkumů různých autorů. Věnuje se zejména 

studiím, které zkoumají vliv mezinárodní imigrace na dostupnost pracovních míst 

a na změny ve výši platu vzdělanostně diferencovaných skupin domácích obyvatel. 

Ze souhrnu pak vyvozuje doporučení a možné oblasti na zamyšlení pro migrační politiku.  

 

Výrazně odlišný přístup k migračním trendům nabízí ekonomické teorie. Ty se snaží 

zachytit, popsat a zobecnit hlavní faktory ovlivňující migraci včetně toho, jakým způsobem 

na migraci působí. Důraz je kladen zejména na ekonomické proměnné (v cílové i zdrojové 

oblasti) a migrace je souhrnně vyhodnocována zpravidla na úrovni zemí. Nejvýznamnější 

migrační teorie ve své práci shrnuje například Drbohlav a Uherek (2007), kteří si kladou 

za cíl vytvořit jejich stručný přehled, nebo Procházková Ilinitchi (2010), která navíc 

u každého teoretického přístupu k migraci popisuje i jeho aplikaci v migrační politice.  

2.2 Kartografie 

Kartografie je věda zabývající se v širším pojetí vším, co se pojí s tvorbou map – tedy 

od zaměření objektů na zemském povrchu, přes zobrazení zemského povrchu do roviny, 

až po samotné vytvoření mapy se všemi grafickými znaky a její produkci. V užším slova 



17 
 

smyslu ji lze chápat jen jako obor věnující se znázornění zkoumaných jevů (konkrétně jevů 

s prostorovou složkou) na mapách. Pokud se jedná o tematické jevy (což je, zjednodušeně 

řečeno, všechno ostatní kromě prostého zobrazení zemského povrchu – tedy také všechny 

sociální, ekonomické a demografické jevy), užívá se pojmu „tematická kartografie“. 

V rámci tematické kartografie existuje aparát metod tematické kartografie (tedy soubor 

metod, které slouží k zobrazení tematického obsahu v mapách), který lze členit 

do systematických skupin. Byť se v základních rysech jejich vymezení shoduje, nejsou tyto 

skupiny zcela jednoznačně určeny a různí autoři používají odlišná (vlastní) členění. 

Přehled klasifikací kartografických metod podle autorů nabízí např. Nétek (2008) v příloze 

své bakalářské práce. Seznámení se s možnými metodami umožňuje autorovi mapy vybrat 

nejvhodnější metodu a nedopustit se zbytečných chyb, a mělo by vždy předcházet samotné 

tvorbě mapy (zejména, není-li autorem mapy přímo kartograf)14. 

 

Metodám mapového vyjadřování15 se ve své příklady hojně ilustrované publikaci věnuje 

například Pravda (2006). Také Kaňok (1992) vyjmenovává a charakterizuje grafické 

metody pro znázorňování kvantitativních dat v geografii. Kromě popisu různých typů 

grafů a diagramů věnuje jednu kapitolu i znázornění kvantitativních údajů v mapě. 

Obsáhlým dílem seznamujícím čtenáře, kromě zevrubného popisu nejužívanějších metod 

a technik kartografického znázornění, také se základy kartografie obecně (tedy včetně 

principů kartografických projekcí), je kniha od Slocum et al. (2005). Navíc je v ní jedna část 

věnována i novějším (tj. ne tradičním) metodám vizualizace, jako jsou např. animované 

mapy nebo znázorňování nejistoty. Jednou z nejnovějších publikací na českém trhu je dílo 

Voženílka a Kaňoka (2011): Metody tematické kartografie – Vizualizace prostorových jevů. 

Stejná autorská dvojice publikovala v letech 2007–2008 seriál „Chyby v mapách“ 

v časopise Geobusiness (Kaňok, Voženílek, 2007–2008). V každém díle se zabývali jednou 

z nejčastějších oblastí chyb při tvorbě map (kartogramy a pseudokartogramy, stupnice, 

grafy, apod.). 

 

Kartografická vizualizace ale není pouze o mechanickém vybírání a aplikaci vhodných 

metod k zobrazování konkrétních jevů, nýbrž každé kartografické dílo by mělo být 

výsledkem komplexnějšího zamyšlení, jak nejvhodněji daný jev zobrazit. Každá mapa pak 

do jisté míry odrazuje kreativitu a schopnosti autora16. Nové (z hlediska historie 

kartografie) metody automatizovaného a zejména počítačového zpracování map mohou 

vést k utlumení vlastní kreativity, což ovšem neznamená, že by pro ni nebylo 

v kartografické tvorbě místo. Hledáním možností kreativity se zabývá ve svém článku 

Bláha (2007), který se mimo konkrétní případy zamýšlí i nad vývojem pojmu „umění“ 

v kontextu kartografické tvorby. 

                                                             
14 Rešerše možných metod je nutná zejména při zobrazování komplexnějších situací, nebo jevů 
(a jejich vztahů), které nejsou na mapách běžně zobrazovány. 
15 Pod metody mapového vyjadřování spadají jak metody tematické kartografie, tak i metody 
zobrazování georeliéfu (např. tedy vrstevnice). 
16 Možnosti kreativity jsou samozřejmě ovlivněny také účelem, ke kterému má mapa sloužit. 
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2.3 Migrace v kartografii 

Proces migrace lze chápat a popisovat buď jako vývoj situace v jednom místě (tedy 

populační změny vlivem migrace), nebo jako proces/vztah mezi dvěma místy. 

Je-li zkoumán jen objem imigrantů nebo emigrantů (včetně jejich struktury a časového 

vývoje) vztažených k jednomu místu, lze otázku zobrazení na mapě zařadit pod 

problematiku zobrazování prostorových jevů obecně, čemuž se věnují publikace popsané 

v předchozí části této kapitoly. Specifikum migračního procesu ale spočívá právě v tom, 

že se vztahuje ke dvěma místům – k místu původu migrantů, a k jejich cílovému místu – 

a mezi těmito dvěma místy probíhá. Jevy zachycující pohyb objektů ze zdrojového místa 

do koncového se obecně nazývají „transakční jevy“. Pro jejich popis i analýzu za pomoci 

map je důležité mít možnost (a umět) použít takové kartografické metody, které tyto 

transakce zobrazují, aniž by je zjednodušovali na jev vztahující se pouze k jednomu místu. 

Pro takové zobrazení transakčních jevů jsou často používány tzv. „flow maps“17. 

Tato metoda je v české literatuře často řazena jako specifický příklad metody liniových 

znaků (resp. metody liniových/vektorových kartodiagramů) (Kaňok, 1992) 

(Pravda, 2006). Naproti tomu ji jako samostatnou metodu uvádí někteří zahraniční autoři, 

např. Slocum a kol. (2005), Phan a kol. (2005). Na internetu je pro tvorbu „pohybových 

map“ k dispozici řada softwarových nástrojů, které se na danou metodu specializují, např. 

jflowmap (Boyandin, 2010), flowmap (Van Dijk, 2013), nebo FlowMapper (Tobler, 2001). 

Ty využívají různé techniky algoritmizace a výsledného zobrazení, nejčastěji propojením 

zdrojového a cílového místa přímou linií. Jako alternativu Phan a kol. (2005) ve svém 

příspěvku Flow Map Layout představují použití hierarchických klastrů pro vytvoření 

přehlednější vizualizace s minimem křížících a překrývajících se linií. Znázorněním 

migračních směrů se zabýval i Tobler (1981), který položil na analyzované území 

pravidelnou síť a v uzlových bodech dopočítal z předem vytvořeného modelu směr 

a velikost migračního obratu, kterými proložil spojitý model migračních toků. Výsledkem 

je pak buď vizualizace přímo těchto toků, nebo sítě gradientů (vektorů kolmých ke směru 

toku), a která poskytuje přehled o směrech migračních toků napříč zkoumaným územím. 

Toblerův model diskutují Clark a Koloutsou-Vakakis (1992), kteří poukazují na jeho 

užitelnost právě s důrazem na přehlednou vizualizaci. Tinkler, Nystuen a Dacey (Tinkler, 

1988a) využili poznatků z teorie grafů k hledání hlavních migračních toků a center, 

respektive k určení center a oblastí/měst, která je nejvíce „sytí“. Tím umožnili při 

zobrazení jednotlivých migračních toků vynechat toky méně důležité a zobrazit pouze ty 

podstatné, aniž by přišli o nejdůležitější informace o počtech migrujících.  

 

Migrace je jevem, u kterého je vývoj v čase důležitou složkou analýzy. K zobrazení 

dynamických jevů – tedy jevů, které se v čase mění (ať už se změna týká atributové nebo 

                                                             
17 V českém prostředí není překlad jednoznačně ustálený, lze se setkat i s jinými názvy téže metody, 
případně metoda není uváděna jako samostatná, nýbrž jako konkrétní použití obecnější metody. 
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prostorové, nebo obou složek18) – lze použít s různou úspěšností různé kartografické 

metody. Stručný přehled vhodných metod a příklady jejich možného využití uvádí např. 

Kaňok (2007). Zabývá se dynamickými jevy obecně, ne tedy pouze migrací. Podrobněji se 

problematice věnuje Brašnová (2012), která rozebírá jak použití statických metod, 

tak dynamických (tedy animací). Spíše než změnou prostorové složky dat se ale zaměřuje 

na změny v atributové složce (konkrétně změny názvů obcí). Pro analýzu migrace v čase 

lze použít i některé metody z geostatistiky. Například Ivan (2007) ve své diplomové práci 

používá coby ukazatel vývoje migrace v průběhu let posun geografického středu oblasti, 

váženého počtem migrantů. 

 

Přehled literatury a postupů používaných na poli vizualizace migrace by nebyl úplný bez 

zmínění kartografických děl, které migraci na mapách zobrazují. V téměř každém 

mapovém atlase zobrazujícím obyvatelstvo a jeho vývoj se vyskytuje alespoň jedna mapa 

zobrazující migraci. Atlasy zobrazující data o místních regionech (např. tematické atlasy 

českých krajů (Zahajský, 2009; Zahajský, 2010; Štěpánek et al., 2007)) si vystačí obvykle 

se stručným zobrazením míry migrace a/nebo migračního salda, případně se zobrazením 

dojížďky (např. atlas Šlesvicka-Holštýnska (Schreiber et al, 1990) obsahující mapu 

dojížďky do Hamburku). Mapy zobrazující hlavní směry zejména mezinárodní migrace 

bývají součástí školních atlasů (např. Hanus, Šídlo et al., 2011; Bičík et al., 2003; 

Allen, 1999) i tematických atlasů zabývajících se sociálními, ekonomickými nebo 

politickými vztahy (např. Atlas mezinárodních vztahů: prostor a politika po skončení 

studené války (Waisová, 2007), Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky 

(Ouředníček et al., 2011), Etnografický atlas Slovenska (Kovačevičová, 1990), South 

Eastern Europe in maps (Kocsis, 2007), Oxford economic atlas of the world (Jones et al., 

1972)). Charakteru vnitřní migrace naopak bývá věnováno více prostoru v národních 

atlasech, například Atlas Slovenskej socialistickej republiky (Mazúr a Kelemen, 1980), 

Atlas Československé socialistické republiky (Götz et al., 1966), Atlas republiky 

Československé (Pantoflíček, 1935), Atlas obyvatelstva Slovenska (Kusendová, 2006), a lze 

mezi ně řadit i již zmíněný Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky 

(Ouředníček et al., 2011). 

 

Množství a zpracování map věnujících se migraci závisí na účelu a stylu díla. I v rámci 

konkrétních typů publikací existují mezi jednotlivými díly značné rozdíly. Mezi atlasy lze 

najít, v závislosti na jejich zaměření a zejména zpracování, takové, které se tématu migrace 

věnují jen velice okrajově (např. tematické atlasy krajů ČR (Štěpánek et al., 2007; Zahajský, 

2009; Zahajský, 2010), Student Atlas of World Geography (Allen, 1999), nebo Atlas sčítání 

2011 (ČSÚ, 2013)), i atlasy s obsáhlou částí věnující se migraci, zobrazující více různých 

migračních ukazatelů, nebo používající rozličné zobrazovací metody (např. Atlas 

Slovenskej socialistickej republiky (Mazúr a Kelemen, 1980), Atlas ze sčítání lidu, domů 

                                                             
18 Prostorová data obecně obsahují tři složky – atributovou, časovou a prostorovou. Více 
k problematice např. Čerba (2010). 
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a bytů 1980 (Vahala et al., 1984), Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky 

(Ouředníček et al., 2011), nebo Atlas republiky Československé (Pantoflíček, 1935). 

Při porovnání zastoupení metod mezi mapami zobrazujícími migrace je patrné, že si autoři 

vystačí často se základními kartografickými metodami, jako je metoda bodových znaků 

(velikost znaku reflektující absolutní velikost jevu), nebo pseudokartogram (vybarvení 

plochy na základě poměru velikosti jevu ku exponované populaci). O něco méně častější je 

použití liniových znaků, které se používají pro zobrazení směrů (a případně velikostí) 

migračních toků. Ojedinělé zastoupení ostatních metod může být do určité míry dáno tím, 

že se mapy ve většině případů zaměřují na zobrazení migračního salda (resp. počtu 

imigrantů či emigrantů) a čisté míry migrace, případně na velikost migračního toku, a další 

migrační charakteristiky (další ukazatele, strukturální složení) jsou zobrazovány 

podstatně řidčeji. Nicméně i základní migrační ukazatele, jakými například migrační saldo 

je, lze na mapě zobrazit různými způsoby, jak dokládá např. v Etnografickém atlasu 

Slovenska (Kovačevičová, 1990) použití součtového diagramu.  

 

Zcela odlišné je postavení map ve studiích a analytických textech, které se migrací 

zabývají. Záleží samozřejmě na zaměření práce – jinak je mapa pojímána ve studiích, které 

se zabývají prostorovým uspořádáním migrantů, resp. migrace, jiná situace je u prací, 

které migraci nezkoumají z prostorového hlediska. Obecně lze ale říci, že mapa v obou 

těchto případech není primárním výstupem, může však pomoci s úvodním náhledem 

na situaci. Mapa dokáže zprostředkovat zejména informace o prostorovém rozložení 

migrace a lze na ní vysledovat případné korelace s jinými prostorově diferencovanými 

jevy. Funkcí mapy tedy většinou je vhodně doplnit text. V publikacích věnujících se 

výslovně prostorovým aspektům migrace jsou mapy pro zobrazení nebo dokreslení 

výsledků používány poměrně často (např. Hasman, 2014; Stillwell et al., 2008), byť 

použitých map v některých případech není mnoho, nebo zobrazují jen základní informace 

(např. Čermák a Janská, 2011). Ve studiích zabývajících se primárně jinými než 

prostorovými souvislostmi migrace je, navzdory názornosti, kterou mapa může 

poskytnout, map používáno velmi málo, nebo žádné, případně opět zobrazují jen základní 

informace (např. Hatton a Tani, 2003; Mocetti a Porello, 2010; Lerch a Wanner, 2010; 

Čermák, 2005). Také škála metod, které jsou pro její tvorbu použity, není v obou těchto 

typech studií příliš široká – nejčastěji je používán pseudokartogram, (např. Čermák 

a Janská, 2011; Mocetti a Porello, 2010), najít lze ale i jiné metody, např. liniové znaky 

(např. Ivan a Tvrdý, 2008).  
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Kapitola 3 

POPIS A ZKOUMÁNÍ MIGRACE 

Migrace je důležitá tím, že s sebou nese vždy nějakou změnu v populaci, jíž se dotýká. 

Nejen, že jejím následkem se mění počet obyvatel daného území, mění se jím i struktura 

této populace, věková i pohlavní, ale také ekonomická, sociální, kulturní apod. Navíc 

migrace vyvstává spíše na základě vnějších podmínek, než z vnitřní podstaty ovlivněných 

populací. Migrace je svým způsobem odpovědí na komplexní životní podmínky 

(ekonomické, sociální, kulturní, apod.) jedince a na to, jak je s nimi spokojen. 

 

Imigranti s sebou mohou nést své zvyklosti a způsob života, které nemusí být v souladu 

se zvyklostmi oblasti, do níž se přistěhovali. Svých dosavadních návyků se mohou vzdát, 

ale často si je ponechávají a jejich společenský vliv nebývá zanedbatelný19. Na druhou 

stranu mohou do emigrace vstupovat specifické skupiny obyvatel (např. profesní), kterých 

pak může být v původní oblasti nedostatek. Výzkum migrace je tedy důležitý z různých 

hledisek, od kulturního, přes sociální a demografické, až po ekonomické a hospodářské. 

Vavřečková (2010) doporučuje v souhrnné publikaci zabývající se potenciálem výzkumu 

migrace v ČR dvě základní oblasti sledování a hodnocení: 

 Obousměrné migrační toky vysoce kvalifikovaných pracovníků v návaznosti 

na vývoj českého trhu práce (např. vědci, lékaři, zdravotní sestry) 

 Integrační proces cizinců z třetích zemí (vč. nelegální migrace) 

 

Někteří autoři zmiňují záležitost zviditelňování nucených migrantů a uprchlíků s ohledem 

na zdůraznění aspektu lidských práv (Muhič Dizdarevič, 2010b). Poměrně často se hovoří 

                                                             
19 Například situace v USA, kde příslušníci jiného než evropského etnika vykazují vyšší úroveň 
plodnosti (Grieco et al, 2012). V roce 2011 byla dokonce více než polovina dětí narozených v USA 
narozena příslušníkům menšinových etnik (US Census Bureau, 2012). 
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také o možnostech využití migrace jako řešení, nebo spíše zmírnění dopadu stárnutí 

evropské populace (užívá se pojmu tzv. náhradové migrace). Je ovšem zřejmé, že migrace 

sama o sobě stárnutí populace vyřešit nemůže, a může nanejvýš pomoci ve vyrovnání 

poklesu počtu obyvatel. (Burcin et al, 2007; KOM, 2005) 

3.1 Charakteristika  

Migrace je proces, při kterém dochází k dočasnému nebo trvalému prostorovému 

přemístění osob. V rámci širšího významu slova je do něj zahrnuto jak stěhování ve smyslu 

změny bydliště (tedy jednorázové přemístění, často dlouhodobějšího charakteru), 

tak i pravidelné krátkodobější a dočasné změny (např. dojížďka – do zaměstnání, 

nebo za studiem). Výraz „migrace“ je často ale užíván právě v užším slova smyslu, 

konkrétně pro přesidlování se změnou bydliště. Je-li třeba odlišit migraci coby změnu 

bydliště a dočasné (a pravidelné) přemisťování, je vhodné užít pojmy „stěhování“ 

a „dojížďka“, a pojem „migrace“ používat pro souhrnné označení obou procesů. 

 

Data o migraci lze rozdělit na dva základní druhy – informace o migračních tocích 

a informace o zásobě imigrantů v dané zemi (resp. daném území). Zatímco migrační toky 

obsahují informace o tom, kolik lidí z jakého původního místa se během určeného období 

do sledovaného území přistěhovalo, zásoby migrantů v dané zemi (resp. daném území) 

zahrnují všechny obyvatele cizího původu, kteří se ke konkrétnímu datu v tomto území 

vyskytují, nezávisle na tom, kdy (a případně odkud)20 přišli. Kartografická reprezentace 

obou druhů dat se částečně překrývá, záleží vždy, co má být na mapě zdůrazněno. 

V metodologické části této práce nejsou tedy metody rozděleny podle těchto skupin, 

u vybraných z nich je ale uvedeno, pro který druh dat je daná metoda typičtější. 

 

Při vymezování pojmu migrace je možné si položit také otázku, zda bude pod pojmem 

migrace zahrnut celý migrační pohyb (tj. kromě počátečního a koncového místa také 

pohyb mezi nimi, tedy započítání přechodných míst), nebo půjde vždy pouze o vztah 

(změnu) mezi dvěma místy (počátečním a koncovým). Počáteční místo může být určené 

narozením, národností, nebo předchozím trvalým pobytem, nebo to může být místo, 

kde se jedinec vyskytoval před daným časovým úsekem (např. před jedním rokem), 

resp. ke konkrétnímu datu. V této práci, není-li zmíněno jinak, je migrace určena pouze 

počátečním a koncovým místem, tedy bez zahrnutí případných přechodných míst mezi 

nimi. 

 

Mezi různými zeměmi existují rozdíly v tom, jak je migraci definována a registrována. 

Ačkoliv existují nadnárodní doporučení vydané např. Organizací spojených národů (OSN), 

nebo Evropskou unií (EU), není evidence migrace vždy přesně sjednocena. Vyskytují se 

                                                             
20 Zde záleží také na přesném vymezení pojmu „cizinec“ – tedy zda je určen na základě země 
původu, občanství, nebo etnicity (viz dále). 
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rozdíly v určení cizinců – podle občanství, podle země narození, nebo lze cizince vymezit 

na základě etnického původu. U mezinárodní i vnitřní migrace může být používána různá 

minimální délka pobytu k určení, zda už o migraci jde, nebo ne, s čímž se pojí i různé 

přístupy k stanovení obvyklého pobytu.21 Rozdíly jsou i ve způsobu získávání dat – 

informace mohou být získávány z národních populačních registrů, z jiné průběžné 

evidence na základě pravidelných hlášení, nebo z pravidelných sčítání či výběrových 

šetření. 

 

ČSÚ vymezuje migraci jako formálně evidovanou změnu bydliště (změna trvalého bydliště 

u domácího obyvatelstva a změna místa dlouhodobého nebo přechodného pobytu 

u cizinců) mezi administrativními jednotkami. Při změně trvalého pobytu zpravidla mezi 

obcemi22 uvnitř jednoho státu se jedná o vnitřní nebo vnitrostátní migraci. Naproti tomu 

při zahraniční (mezinárodní) migraci při stěhování dochází k překročení státní hranice. 

Migrantem je osoba, která vykonává (resp. vykonala) migrační pohyb (tj. přemístila se). 

(Krajská správa ČSÚ, 2012)  

 

V rámci Evropské Unie (EU) je za imigranta považován jedinec s předchozím bydlištěm 

v zemi mimo EU, který má, nebo plánuje mít, obvyklý pobyt23 na území EU po dobu delší 

než 12 měsíců. Emigrant je definován obdobně. Analogicky lze definovat migranty v rámci 

EU. Migrace je pak pohyb, který migrant vykonal – tedy úkon přesídlení z jednoho místa 

do druhého, s předpokládanou délkou pobytu na koncovém místě delší než 12 měsíců 

(EMN, 2014). Odbor pro ekonomické a sociální otázky24 (DESA) OSN vymezuje 

krátkodobou migraci jako přestěhování se do jiné země, než je migrantovo obvyklé 

bydliště, na dobu mezi třemi a dvanácti měsíci, s výjimkou přesunu za účelem rekreace, 

návštěvy příbuzných a přátel, obchodní činnosti, zdravotního ošetření a náboženské pouti. 

Dlouhodobý migrant je pak osoba, která se přestěhuje ze země, kde má trvalé bydliště, 

do jiné, na dobu delší než 12 měsíců (UN DESA, 1998). Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) přebírá tyto definice (OECD, 2003). Mezinárodní organizace 

pro migraci (International Organisation for Migration, IOM) vymezuje migraci jako pohyb 

osoby nebo skupiny osob přes státní hranice i uvnitř státu. Zahrnuje veškerý pohyb, 

nezávisle na jeho délce trvání a důvodech. (IOM, 2015) 

 

 

 

                                                             
21 Nejednotností definic se zabývá např. práce „Briefing: Who Counts as a Migrant? Definitions 
and their Consequences“ (zaměřuje se zejména na situaci ve Spojeném království) (Anderson 
a Blinder, 2014). 
22 V Praze je sledováno stěhování mezi základními sídelními jednotkami – dříve urbanistickými 
obvody. 
23 Obvyklý pobyt je definován jako místo, kde osoba tráví většinou svůj volný čas, vyjma případů 
prázdnin a dovolených, návštěv přátel, apod. 
24 Odbor spadá pod sekretariát OSN. 
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3.2 Zdroje dat 

Základními poskytovateli dat o migraci jsou ve většině zemí národní statistické úřady. 

V rámci České republiky je to Český statistický úřad. Ten shromažďuje jak data o cizincích 

a jejich pohybu, tak informace o stěhování domácího obyvatelstva. Stěhování je metodicky 

vymezeno jako přesun přes administrativní hranice, v rámci kterého dochází ke změně 

bydliště. Z evidence jsou tedy vyloučena faktická stěhování, kdy si jedinec nezmění trvalé 

bydliště, a naopak jsou v ní zahrnuty formální změny bydliště, při kterých nedochází 

k faktickému stěhování. Jednotkou migrace je případ stěhování, nikoliv počet stěhující se 

osob – může se stát, že jedna osoba je v souhrnné statistice zahrnuta vícekrát. Vzhledem 

k obecně nízké migrační mobilitě v ČR jsou ale tyto případy ojedinělé a lze předpokládat, 

že je počet případů stěhování téměř totožný s počtem stěhujících se (Krajská správa ČSÚ, 

2012). ČSÚ na základě shromážděných dat vydává řadu publikací, které se migrace 

dotýkají, například každoroční zpráva Cizinci v České republice (Srb et al., 2014). Údaje 

o migraci se také objevují v pravidelných ročenkách, a v demografické ročence je tématu 

„Stěhování“ věnován samostatný soubor tabulek přistěhovalých a vystěhovalých, 

zahrnující různé charakteristiky migrantů a územní členění (např. vnitřní i zahraniční 

stěhování podle rodinného stavu migrantů, pohlaví, věku, měsíce stěhování, apod.). 

 

Data, která ČSÚ shromažďuje, jsou obecně z různých zdrojů (včetně vlastních šetření ČSÚ). 

Data o migraci byla do roku 2004 získávána na základě statistických hlášení o migraci 

zasílaných obecními (pro občany ČR) a okresními (pro cizince) zpravodajskými 

jednotkami. Od roku 2004 jsou tato data souhrnně dostupná z elektronické databáze 

Informační systém evidence obyvatel (ISEO) (Česko, 2010), který je spravován 

Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR). Povolení k pobytu a počet víz nad 90 dní (tedy pohyb 

cizinců, kteří do těchto dvou kategorií spadají) eviduje Ředitelství služby cizinecké 

a pohraniční policie ČR (spadající pod MV ČR). Pod MV ČR spadá rovněž Odbor azylové 

a migrační politiky MV ČR, který shromažďuje údaje o žadatelích o mezinárodní ochranu 

a osobách s azylem či doplňkovou ochranou. Další společenské aspekty života občanů ČR 

i cizinců spadají pod evidence příslušných ministerstev a orgánů (např. Ekonomická 

aktivita – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; 

Vzdělávání – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Kriminalita – Ministerstvo 

spravedlnosti a Policie ČR;…) (ČSÚ, 2010). Zdrojem informací jsou i Sčítání lidí, domů 

a bytů (v nich ovšem dochází k podhodnocení údajů o cizincích25), popř. výběrová šetření 

(např. pracovních sil). Právě Sčítání lidí, domů a bytů může být hlavním zdrojem informací 

o emigrantech, protože jejich počty jsou běžnou evidencí podhodnocené26 (Čermák 

a Janská, 2011). 

 

                                                             
25 Čermák a Janská (2011) uvádí, že ve Sčítání 2001 bylo sečteno pouze necelých 50% cizinců 
z těch, kteří v ČR opravdu žijí. 
26 K podhodnocení počtu dochází kvůli neúplné evidenci, kdy sice je povinností občanů ČR vyplnit 
při emigraci hlášení, ale zdaleka ne všichni jej vyplňují. 
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V rámci Evropské Unie vytváří statistiky mezinárodní migrace Eurostat. Ten každoročně 

přebírá data z národních statistických úřadů členských zemí EU. Od roku 2008 je platné 

nařízení definující základní soubor statistik, který členské země Eurostatu poskytují 

(Eurostat, 2015). V rámci Evropské Unie byla iniciována také Evropská migrační síť 

(EMN), která se zaměřuje na shromažďování, výměnu a analýzu údajů týkajících se azylu 

a migrace členských zemí EU a Norska. Klade si za cíl propojit příslušné státní orgány, 

akademické orgány a nevládní organizace. V každé zemi má EMN stanovené národní 

kontaktní místo, kterým je v ČR Odbor azylové a migrační politiky MV ČR.27 (EMN, b.r.) 

 

Na nadnárodní úrovni poskytují základní data o mezinárodní migraci také OSN. Data 

shromažďuje Statistické oddělení spadající pod DESA, výsledky a souhrny prezentuje 

populační oddělení DESA. Data, která poskytují, jsou přebírána z národních statistik, 

případně dopočítávána. (UN DESA, 2015; Hasman, 2014) 

3.3 Porovnatelnost dat 

Pro měření migrace a porovnávání migračních proudů je třeba si uvědomit, že mezi 

různými zeměmi existují metodologické rozdíly, které porovnání ztěžují. Nejde tolik 

o způsob konstrukce ukazatelů migrace, jako o samotný přístup k evidenci migrace. 

Není sjednoceno její vymezení (lze nalézt různé přístupy k stanovení obvyklého pobytu; 

u mezinárodní migrace se vyskytuje určení cizinců jak podle občanství, tak podle země 

narození, apod.), jsou různé přístupy k přihlašování a odhlašování obyvatel a jednotný 

není ani původ dat (některé země získávají informace z národních registrů, některé 

ze sčítání, některé je doplňují výběrovým šetřením (Hasman, 2014; Eurostat, 2015)). 

Odlišně rozděluje zdroj dat do čtyř typových kategorií Odbor pro ekonomické a sociální 

otázky OSN. Jsou jimi administrativní registry, další administrativní zdroje (např. 

informace odvozené z výdejů víz, pracovních povolení atp.), informace z hraničních 

přechodů a míst vstupu a výstupu ze země a průzkumy domácností (národní censy, 

výběrová šetření apod.) (UN DESA, 1998). Problémy mohou vyvstat i pouze v rámci jedné 

země, např. chceme-li porovnat proměny migračního chování v průběhu let. Při tomto 

porovnání vyvstává kromě problémů plynoucích ze změn definic (např. právě z důvodu 

umožnění porovnat data s jinými zeměmi) i problém se změnami územního členění. 

3.4 Klasifikace migrace 

Migrací se lze zabývat jako jevem existujícím sám o sobě (analýza počtu migrantů, směru 

migrace, struktury migrujících, vývoje různých ukazatelů objemu či intenzity migrace 

v čase, apod.), nebo ji dávat do širších v souvislostí, kdy jsou migrační proudy zkoumány 

v závislosti na různých ekonomických, sociálních či dalších faktorech. Analyzovány jsou 

                                                             
27 Kromě usnadnění předávání dat a informací v rámci výše zmíněných orgánů by měla EMN 
například zprostředkovávat i informace o výzkumech týkajících se migrace pro odbornou veřejnost. 
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jak její příčiny nebo stimuly, tak důsledky a dopady na ekonomiku a sociální prostředí 

zdrojového nebo cílového území. V oblasti demografie je zkoumán zejména dopad migrace 

na demografické charakteristiky domácí populace – tedy jak se změní velikost populace, 

dojde-li ke změnám ve věkové struktuře, bude-li mít migrace vliv na úhrnnou plodnost 

(např. výrazným zastoupením osob v reprodukčním věku mezi emigranty), apod. Je třeba 

si uvědomit, že migrační proudy vykazují značnou variabilitu a dopad migrace se odvíjí jak 

od situace v exponované oblasti, tak od charakteristik migrantů.  

Hledisek, podle kterých lze migraci dělit, existuje vícero, v závislosti na tom, jakým 

aspektem migrace se výzkumník zabývá. Mezi nejzákladnější dělení patří:  

 Na základě směru stěhování lze migrační pohyby rozdělit na imigrační 

(přistěhování) a emigrační (vystěhování) 

 Na základě vymezení administrativních jednotek, mezi kterými ke stěhování 

dochází lze rozlišovat migraci vnitrostátní a mezinárodní (resp. migraci mezi kraji 

a v rámci kraje apod.)  

 Na základě délky pobytu v migrační destinaci lze vymezit migraci trvalou, 

dlouhodobou a dočasnou 

 Z hlediska opakovanosti (a její pravidelnosti) lze rozlišit migraci jednorázovou 

(přestěhování) a dojížďku (např. dojížďku za prací). 

 Migraci lze dělit i podle vzdálenosti původního bydliště a koncové destinace – 

do blízkého okolí / na delší vzdálenosti.  

 Z hlediska směru je možno porovnávat stěhování ve směrech východ–západ (resp. 

západ–východ) a sever–jih (resp. jih–sever). 

 Na základě zařazení destinace a původního místa bydliště v rámci hierarchické 

klasifikace sídel lze vymezit typy: 

o změna úrovně sídla – tj. z venkova do města (a naopak) 

o zachování úrovně v rámci struktury – tj. stěhování venkov-venkov, město-

město) 

o případně podrobnější členění – z většího města do menšího (a naopak), 

z větší vesnice do menší (a naopak) 

 Dále existují i různá další členění, do nichž se promítá i sociální a politická situace 

migrantů a země původu, např. (Kosiński a Prothero, 1975): 

o Podle rozhodovacího procesu – dobrovolná/stimulovaná/nucená 

o Podle legálnosti – legální/nelegální 

o Podle důvodu – politické/ekonomické/rodinné 

o Podle počtu migrantů– individuální/skupinová 

 

Specifickým typem migrace, který stojí za zmínku, je tzv. „kaskádová migrace“. Tento 

termín zahrnuje posloupnost migrací jedince (nebo skupiny) z větších sídelních jednotek 

do menších, korespondující s konceptem kontraurbanizace. Naproti tomu stojí migrace 

s opačným charakterem pohybu v sídelní hierarchii tzv. „step-wise migration“, tj. postupné 

stěhování z menších sídel do větších (Čermák a Janská, 2011). 
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3.5 Měření a ukazatele migrace 

Jednotkou migrace je buď migrující jedinec, nebo migrační pohyb. Znamená to, že při 

určování velikosti migrace se počítá buď počet migrantů, nebo počet migračních pohybů. 

Výsledky obou přístupů se velkou částí překrývají, nemusí však být nutně totožné. Platí, že 

počet migračních pohybů je vždy stejný nebo větší než počet migrantů, protože jeden 

migrant může do migračního procesu vstoupit ve sledovaném období vícekrát. Data se 

v obou případech zpracovávají stejnými postupy a metodami28, a proto mezi nimi není 

v této práci více rozlišováno. Tam, kde je použit pojem „počet migrantů“, je možné jej 

zaměnit s počtem migračních pohybů a naopak. Agregací jednotek migrace získáme 

migrační tok (označován také jako migrační proud, nebo migrační tah). 

 

Migrační proud je jednoznačně určen původem migrantů (může jít o konkrétní zemi, nebo 

obecně např. „všichni migranti z ciziny“), cílovou migrační destinací a časovým 

vymezením. Nese v sobě informaci o počtu migrantů, popř. jejich věkovém, etnickém 

či socioekonomickém složení. Vymezením oblasti zájmu – vymezením konkrétního 

časového úseku a vymezení jednotného původu migrantů, jednotné destinace, 

konkrétního etnika, konkrétního povolání, nebo jakékoliv jiné charakteristiky migrantů – 

získáváme konkrétní migrační proudy, které je možné dále zpracovávat a vypočítat z nich 

různé ukazatele daný migrační proud charakterizující. Migrační ukazatele lze počítat 

zvlášť jak pro vnitřní, tak pro zahraniční migraci, nebo pro celkovou migraci. 

 

V rámci popisu migrace, jsou nejužívanějšími následující základní ukazatele: 

• Absolutní počty (přistěhovalí, vystěhovalí), migrační obrat a migrační saldo 

 

     c              r    e               e         

     c              r    e               e         

 

• Z nich lze spočítat základní poměrové ukazatele: 

     c     u c         
     c          

      c          
 

    e        

 r    e        
  
 r    e        

    e        
 

 

Poměrové ukazatele mají tu výhodu, že je možné je bez dalších standardizačních úprav 

použít pro srovnání migračních trendů v různých oblastech nebo obdobích. 

 

Zohledněním počtu obyvatel cílové (resp. původní) země, získáváme již ukazatele plně 

porovnatelné navzájem mezi sebou29 v rámci různých oblastí nebo období. Pro snazší 

                                                             
28 Jsou-li zjišťovány charakteristiky migrantů, je nositelem informace jedinec, tedy i v případě 
evidence migračních úkonů místo migrujících jedinců lze získat vybrané struktury migrantů. 
29 Opomineme-li možné rozdíly plynoucí z rozdílných postupů získávání dat. 
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porozumění jsou jednotlivé míry většinou vynásobeny 1 000, čímž získáme údaj „na tisíc 

obyvatel“. Za velikost populace je vždy brán její střední stav v migrací zachyceném období.  

C    a                
     c           

                  
 

 

    a                
     c           

                  
 

 

Míry emigrace a imigrace lze vztáhnout buď k celé zkoumané oblasti, nebo k dílčím 

místům. Je-li oblast vůči migraci uzavřená (tj. nevstupují z ní migranti zevně této oblasti 

ani z ní migranti nevystupují), jsou si hrubá míra imigrace a hrubá míra emigrace rovny. 

Označme     počet přestěhování z místa i do místa j a    počet obyvatel místa i. 

• Hrubá míra imigrace:  

   c     r    e      y        s             

      a                   
 
      

    
 

• Hrubá míra emigrace:  

   c        e      y        s             

      a                   
 
      

    
 

• Parciální hrubá míra imigrace:  

 r    e         

                          e        e 
 
   

  
 

• Parciální hrubá míra emigrace:  

 r    e         

                         e   u        
 
   

  
 

 

Intenzitu migračního vztahu mezi zdrojovým a koncovým místem lze popsat mírami 

migračního vztahu.  

 Míra hrubého migračního vztahu:  

   c           u           e      

   c          c                    
 
        

     
 

 Míra čistého migračního vztahu: 

                        c          u  

   c          c                    
 
        

     
 

 

Velikost migrace je možné pro zpřesnění porovnání vztáhnout namísto k celkové populace 

k exponované populaci (tj. populaci vystavené riziku stěhování). V závislosti na vymezení 

evidence migrace (tj. počítají-li se migranti jako jedinci, nebo jednotlivá stěhování) se 

používají odlišné názvy ukazatele intenzity migrace. Obecně se intenzita migrace počítá 

takto: 

                   
                 

         a           
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Pro rozdílné přístupy lze převzít např. tyto pojmy (Rees et al., 2000): 

     e            r        
  c           u  

         a           
 

             
  c            

         a           
 

 

Při zanedbání rozdílu mezi počtem migrantů a počtem migrací dochází mezi všemi třemi 

ukazateli „Pravděpodobnost přechodu“, „Míra pohybu“ a „Intenzita migrace“ k rovnosti. 

 

Je-li k dispozici věkové složení migrantů, je možné pro nezkreslené porovnání dvou zemí 

nebo oblastí se značně rozdílnou věkovou strukturou obyvatel provést přímou 

standardizaci migračních měr. Do výpočtu vstupují věkově specifické pravděpodobnosti 

migrace, které jsou aplikovány na standardní populaci.  

      značí populaci ve věku x, pohlaví s 

      značí počet migrantů ve věku x, pohlaví s 

     
   je velikost standardní populace ve věku x, pohlaví s 

 pravděpodobnost migrace ve věku x, pro pohlaví s:      
    

    
 

 Standardizovanou míru migrace lze spočítat jako: 

                 

         a           
 
          

  

  
   

Je nutné si uvědomit, že pravděpodobnost migrace má ve většině případů smysl pouze pro 

emigraci, protože při vztažení počtu imigrantů k přijímající populaci nelze hovořit 

o pravděpodobnosti imigrace, ale pouze o poměrném číslu. Výjimku tvoří migraci 

uzavřená populace (např. vnitrostátní stěhování), kdy lze počet imigrantů vztáhnout 

k populaci celé pozorované oblasti. V tomto případě je ovšem počet imigrantů roven počtu 

emigrantů a nemá tedy nutné tyto dvě hodnoty odlišovat. 

 

Není-li věkové složení migrantů k dispozici, lze použít nepřímou standardizaci. Při ní se 

spočítá poměr registrované a očekávané velikosti migrace, a jím se vynásobí migrační míra 

standardní populace. 

  

          
  
     

       
  

  
   

 

Ne příliš často používaným ukazatelem, který zohledňuje věkovou strukturu populace 

a migrujících, je „Očekávaná migrace“. Tento ukazatel je počítán pomocí tabulek obdobně 

jako naděje dožití nebo čistá míra reprodukce s použitím věkově specifických měr 

migrace, a ukazuje očekávaný počet migrací člověka během zbývajícího života (tedy podle 

věku). Do výpočtu může být zahrnuta i úmrtnost. Emigrační tabulky s neexistencí 

úmrtnosti zmiňuje například Pavlík a kol (1986). S úmrtností naopak počítá například 

postup US Census Bureau (2015). 
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Kromě charakteristik a ukazatelů souvisejících přímo s migračním proudem, které jsou 

popsány výše, umožňuje řada charakteristik také sledovat následné chování migrantů 

v koncovém místě. Kromě sociálních a ekonomických charakteristik (které jsou 

popisovány obecnými ukazateli užívanými také pro domácí populaci) lze zhodnocovat 

např. i prostorové rozmístění usazených migrantů. Pro prostorovou analýzu jsou 

navrhnuty a využívány klasické geografické kvantitativní metody, např. Giniho 

koncentrační koeficient, na jehož základě lze určit sklon imigrantů koncentrovat se 

na určitých místech nebo regionech celého území, nebo naopak se usidlovat víceméně 

rovnoměrně (Čermák a Janská, 2011; Kouba, 2007). Těmito ukazateli se práce nezabývá, 

byť lze jistě některé z dále charakterizovaných kartografických metod pro jejich zobrazení 

také použít. 

3.6 Migrace v kontextu vnějších faktorů 

Aktem migrace migrant často výrazně změní svůj životní styl. Samotné migraci tedy nutně 

předchází rozhodovací proces, v rámci kterého jsou zohledněny všechny možné faktory 

(sociální, ekonomické, rodinné,…), a jsou porovnány pozitiva a negativa z migrace 

vyplývající, a na jehož konci je rozhodnutí se pro migraci. Podmiňující proměnné, které 

v rozhodování hrají roli, lze rozdělit do tří skupin (Kosiński a Prothero, 1975): 

 socio-ekonomické podmínky (politická regulace migrace, vývoj/změny technologií, 

obecně cílení investicí, sociální výhody,...) 

 stimulační faktory (dokončení studia, svatba, nabídka zaměstnání, přírodní 

katastrofa,...) 

 faktory ovlivňující výběr destinace (cena přestěhování, absence/přítomnost 

přátel/rodiny, speciální zaměstnanecké příležitosti, pověst,…) 

 

Pod jiným úhlem pohledu, vycházejícím z otázky „proč migrovat?“ lze podmiňující 

proměnné rozdělit do dvou kategorií – tzv. „push“ a „pull“ faktory (Kosiński a Prothero, 

1975): 

 push faktor: Jedinec není spokojen v místě, kde aktuálně bydlí, nejsou tam 

naplňovány jeho potřeby – např. nedostatek pracovních příležitostí, diskriminace, 

vymezení z komunity, ekonomická nestabilita životních standardů, nedostatečná 

kvalita životního prostředí, nenadálá katastrofická událost, apod. 

 pull faktor: Jedinec je v místě bydliště spokojen, ale dostává nabídku/y 

atraktivnější příležitosti na jiném místě. Např. lepší politická, sociální nebo 

ekonomická situace/příležitost, vyšší kvalita života,… 

 

Na základě zvážení všech pro a proti pak jedinec dospěje k rozhodnutí, zda migrovat, 

či nikoliv. Lze obecně říci, že pro rozhodnutí se pro migraci nutně musí dojít k závěru, 

že se mu migrace vyplatí, tedy že si změnou bydliště polepší – ať už z hlediska 

ekonomického, sociálního, nebo jiného (např. nucená migrace). Faktory, na základě 
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kterých se jedinec rozhodl migrovat, mají pak vliv i na následné charakteristiky migrace – 

kam se přestěhuje (jak daleko, do jaké konkrétní země/oblasti,…), jak dlouho tam zůstane 

(přechodně, na delší dobu, případně nastálo), bude-li migrovat sám, nebo ve skupině 

(s rodinou,…) apod. 

 

Jak bylo zmíněno na začátku této kapitoly, migraci lze dělit podle různých aspektů. Jedno 

z nejhlavnějších a nejčastějších dělení je rozdělení na migraci vnitřní (vnitrostátní) 

a mezinárodní (mezistátní, zahraniční). Toto dělení není totožné s rozdělením podle typu 

migrantů – zda migrují cizinci, nebo domácí obyvatelstvo, protože vnitřní migrace se 

můžou účastnit jak domácí obyvatelé, tak i cizinci (kteří dokonce vykazují relativně vyšší 

míru vnitřní migrace než domácí obyvatelstvo (Čermáka a Janská, 2011). Obdobně 

v mezinárodní migraci nejsou zapojeni pouze cizinci. Důvody a charakteristiky migračních 

procesů cizinců jsou obecně odlišné od migračního chování domácích obyvatel, na úrovni 

mezinárodní i vnitřní migrace, což lze vyvodit už z rozdílných struktur migrantů. 

Mezi migrujícími cizinci je vyšší relativní zastoupení mužů než u majoritní populace, 

rozdíly jsou i ve věkovém složení migrantů. Čermák a Janská (2011) dodávají, že pro 

vnitřní migraci je důležitější socioekonomické složení migrantů než jejich etnický původ. 
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Kapitola 4 

KONSTRUKCE A POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH KARTOGRAFICKÝCH METOD 

Následující část obsahuje přehled základních kartografických metod, které jsou zároveň 

pro jednoduché přehledové mapky metodami nejužívanějšími, a z toho důvodu 

i nejbližšími uživatelům. Méně časté kartografické metody, nebo rozšíření zde uvedených 

metod, jsou popsány u jevů a ukazatelů, pro jejichž zobrazení se hodí. V této kapitole také 

nejsou, kromě obecných poznámek o jejich použití, jednotlivé metody hodnoceny. Diskuze 

výhod a nevýhod použití vždy záleží na zobrazovaném jevu a také účelu mapy, proto jsou 

podrobněji probírány u konkrétních použití v části „Kartografická reprezentace 

migračních ukazatelů“. 

4.1 Složky mapy 

Je nutné uvědomit si, že mapová část není jedinou součástí výsledné mapy. Ta by měla 

obsahovat minimálně povinné prvky, kterými jsou titulek, měřítko, legenda a tiráž 

(a, není-li jasná orientace mapy, nebo pokud je mapa orientována jinak než na sever, také 

směrová růžice nebo šipka) (Kaňok, 1999b).Titulek (resp. podtitulek) by měl vystihnout, 

jaký jev je na mapě zobrazen, k jakým územním jednotkám se vztahuje, a jaké je jeho 

časové určení.  

 Měřítko bývá na mapách zobrazujících celý stát nebo kontinent často opomenuto. 

Upřednostňuje se grafické měřítko před textovým, zejména z důvodu zachování 

informativní hodnoty i při zvětšení nebo zmenšení mapy (např. kopírováním 

u papírové formy, nebo při práci s elektronickou formou mapy).  

 Legenda slouží k orientaci čtenáře v mapě, poskytuje mu vysvětlení prvků, které 

nedokáže intuitivně určit, nebo informaci pro vyčtení přesné hodnoty 

zobrazovaného jevu. Veškeré prvky obsažené na mapě by měly být v legendě 
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uvedené (styly linií zobrazující silnice v závislosti na jejím typu, styly bodových 

znaků zobrazujících města intervalově podle velikosti a/nebo důležitosti města, 

různé barvy použité pro zobrazení různých kategorií jevu, atp.).  

 V tiráži je nutno uvést zdroj dat a k jakému datu jsou aktuální, jméno nebo jinou 

identifikaci autora, rok vytvoření mapy a případně další informace. 

Kromě povinných prvků může výsledná mapa obsahovat i další doplňující části – např. 

tabulku s doplňujícími informacemi, graf, situační náčrtek, doprovodný text apod.30 

4.2 Kartografický znak 

Kartografický znak je základním vyjadřovacím prvkem mapy. Je to grafické vyjádření 

reality na mapě, nemusí však nutně mít svůj hmatatelný protějšek v reálném světě (např. 

čistá míra migrace konkrétního území – území v reálném světě fyzicky existuje, k němu 

vztažená čistá míra migrace je ale nehmotná, reálně nepozorovatelná). Jeho vzhled (tvar, 

barva, velikost,…) by měl odpovídat charakteru jevu nebo objektu, který znázorňuje. 

Nejvhodnější je použít takový znak, jehož čtení bude pro uživatele intuitivní. 

Podle umístění znaku lze vydělit tři typy: 

 bodově lokalizovaný znak (vztahuje se k bodu, nebo k malé ploše – např. městu) 

 liniově lokalizovaný znak (vztahuje se k linii – např. silnici) 

 plošně lokalizovaný znak (vztahuje se k ploše – např. státu) 

Navíc lze rozdělit znaky podle jejich grafické reprezentace na: 

 objekty (geometrické tvary, schematizované obrázky, příp. typografické znaky 

apod.), někdy nazývány bodovými znaky 

 linie  

 plošné výplně 

V jedné mapě je obvykle použit více než pouze jeden typ kartografického znaku. Navíc jich 

od každého typu může být použito více (v závislosti na počtu zobrazovaných jevů 

a objektů). 

4.2.1 Atributy kartografického znaku 

Každý kartografický znak má sadu atributů, které lze využít pro diferenciaci kategorií 

nebo vlastností jevů a objektů. Použitelnost se odvíjí od typu znaku (např. pro plošný znak 

je nemožné měnit jeho natočení nebo tvar, zatímco pro některé bodové a liniové znaky 

nelze použít výplň). Těmito atributy jsou: (Kraak a Ormeling, 2003) 

 Tvar 

 Velikost 

 Barva (tón, sytost/jas) 

 Výplň (barva, textura) 

 Orientace 

                                                             
30 Více viz např. Voženílek (2002), nebo (2004). 
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Použitím různých atributů lze zachytit různé charakteristiky jevů. Zatímco pro vyjádření 

kvalitativní (kategoriální) rozdílnosti se více hodí použít rozdílných tvarů, výplní 

a orientací, pro kvantitativní charakteristiky se využívá změn velikosti nebo sytosti výplně. 

V obou případech může být znak doplněn krátkým textem informujícím o přesné hodnotě, 

jíž jev nabývá (zpravidla buď konkrétní velikost jevu – např. počet obyvatel oblasti, nebo 

kvalitativní charakteristika – např. název oblasti). 

4.2.2 Lokalizace kartografických znaků na mapě 

Při vytváření mapy je třeba zachovávat umístění znaků tak, aby správně reprezentovali 

skutečnou pozici objektů a jevů na zemi, které zastupují. Plošné a většinou také liniové 

znaky mají svou pozici přesně určenou – plošné znaky (včetně kartogramů) jsou dány 

plochou území, k němuž se vztahují, liniové znaky kopírují nejčastěji reálný průběh linie, 

jíž zobrazují31. Naproti tomu bodový znak nemůže mnohdy kopírovat tvar ani plochu 

místa, k němuž se vztahuje (např. při znázornění měst kruhovým diagramem podle 

velikosti populace nebude diagram jistě kopírovat tvar, ani plošnou velikost města) a je 

tedy nutné jej umístit podle určitých dodatečných pravidel. 

 

Na správnou lokalizaci bodových znaků je nutno dbát, obzvláště pokud se vztahují 

ke konkrétnímu bodu (pod pojmem „bod“ je zahrnuto i např. město, bude-li mapa 

v takovém měřítku, že je obrys města zanedbatelný, a město je pro zjednodušení 

zobrazeno bodovým znakem – což je případ většiny map zobrazujících migraci). Lze 

vymezit několik hlavních doporučení: 

 Má-li bodový znak kruhový tvar, lokalizujeme jej jeho středem. Činíme tak také 

u dalších zejména soustředných tvarů, jejichž spodní část je užší než část středová 

(pravidelné mnohoúhelníky, hvězdy, apod.), obzvláště, netvoří-li spodní podstavu 

hrana (Obr. 1).  

 Ostatní bodové znaky (ostatní tvary, schematizované obrázky, apod.) lokalizujeme 

nejčastěji středem spodní podstavy (Obr. 2). 

 Pro čtvercové a obdélníkové diagramy lze také volit jako lokalizační bod jejich levý 

dolní roh. To platí i pro použití grafů, kdy je vhodné za lokalizačním bod zvolit 

průsečík os.  

 

U plošně lokalizovaných diagramů (tj. jevy, které se vztahují k ploše, např. regionu) se 

snažíme bodový znak umístit tak, aby nepřekrýval hranici plochy, k níž se vztahuje. V obou 

případech, pro plošně i bodově lokalizované znaky, je také vhodné dbát, aby zůstaly 

nezakryty důležité linie v mapě (např. výběžek území) (Obr. 3). Není-li z nějakého důvodu 

možné bodový znak podle předchozích pravidel umístit, použije se vodící čára, případně 

jiná pomůcka ukazující na správnou polohu. Dochází-li k překryvu znaků, dbáme, aby byly 

                                                             
31 Výjimkou je situace, kdy je zobrazován vztah dvou míst (např. migrační tok), aniž by byl jeho 
průběh určen liniovým objektem na zemském povrchu. Tento případ je popsán v kapitole 7 
„Migrační toky“.  
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překrývané znaky čitelné, zejména u diagramů musí zůstat měřitelný parametr, z kterého 

lze odvodit velikost jevu (výška, délka hrany,…). Menší znak je vždy umisťován před větší 

(Obr. 4). Zakrytá plocha (jedním nebo více menšími bodovými znaky) by neměla být větší 

než 50 % celkové plochy znaku (Kaňok, 1992).  
 

 

Obr. 1: Příklady znaků lokalizovaných středem tvaru 
 

 

Obr. 2: Příklady znaků lokalizovaných středem spodní podstavy 
 

    
 

Obr. 3: Příklad nevhodného umístění znaků a vhodnějšího řešení 

V prvním případě znaky přesahují hranice, i když je lze umístit do oblasti celé, navíc jeden znak 

zakrývá značnou část hranice mezi jinými okresy. V druhém případě znak zakrývá výběžek 

spodního regionu, není jasné, kudy pod znakem hranice prochází. 
 

 
 

Obr. 4: Pořadí znaků při překryvu 

Vlevo správná situace, vpravo nevhodné řešení. 

4.3 Vytváření intervalových stupnic pro kvantitativní data 

Pro zobrazení intervalově vymezených hodnot kvantitativního jevu (např. diagramy 

s intervalově určenou velikostí, nebo kartogramy), je nutné vymezit intervaly, na které 

jsou všechny zastoupené hodnoty jevu rozděleny. Určování počtu a velikosti intervalů, 

musí předcházet popis (rozložení) hodnot jevu. Postup lze shrnout do následujících kroků 

(Voženílek, 2004): 

1. Zjištění hodnot jevu, které se napříč územím vyskytují (nejnižší a nejvyšší hodnota, 

celkový počet dílčích území,…) 
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2. Zobrazení četností hodnot histogramem a určení základních charakteristik 

(průměr, medián, kvartily případně jiné kvantily,…) 

3. (Určení typu rozdělení testováním, zjištění charakteristik – střední hodnota, 

směrodatná odchylka,…) 

4. Vytvoření stupnice podle charakteristik rozdělení 

5. Aplikace stupnice – tj. vytvoření velikostních kategorií diagramů, vytvoření 

barevné (příp. rastrové) stupnice kartogramu apod. 

 

Vytvoření vhodné stupnice je důležité pro přehledné, kompletní a nezkreslené 

kartografické zobrazení jevu. Počet intervalů lze určit buď rovnou z rozložení dat, nebo lze 

vycházet z některého z pomocných pravidel pro vytvoření představy o vhodném počtu 

intervalů32. Uvažujeme n dílčích území. Počet intervalů m počet lze určit s pomocí 

kteréhokoli z těchto pravidel (Ťoupal, 2014): 

      

          

 Sturgesovo pravidlo:           

 Modifikované Sturgesovo pravidlo:             

Za předpokladu, že je délka intervalu konstantní (h), lze vycházet i z následujících pravidel 

určujících vhodnou délku intervalu: 

 Scottovo pravidlo:       
 

      , kde s je (výběrová) standardní odchylka. 

 Freedmanovo–Diaconisovo pravidlo:  

    
       

     , kde         je kvartilové rozpětí 

 

Výsledný počet intervalů je pouze návodný, a konečné rozdělení stupnice je nutné 

uzpůsobit rozložení dat. Důležité je zohlednit také účel mapy – jinak bude vypadat 

stupnice pro mapu, v které chceme ukázat obecný trend a jinak v případě, že chceme 

prozkoumat konkrétní specifika (Obr. 5a). Způsobů stanovení stupnice je několik, záleží 

vždy zejména na charakteru rozložení dat. 

 Pro stejnoměrně rozmístěná data se hodí stupnice s konstantní délkou kroku.  

 Jsou-li data rovnoměrně rozdělená jen na nějakém úseku, a na zbytku škály se 

vyskytují jen v malých četnostech, lze užít dvojího (např. rovnoměrného) rozdělení 

– jedno, s kratšími vzdálenostmi, pro oblast s vyššími četnostmi, a druhé pro úseky 

s nižší četností (Obr. 5b). 

 V případě, že jsou data na škále rozmístěna s jasnou vzrůstající nebo klesající 

tendencí (resp. po částech rostoucí/klesající), lze užít rozdělení s nestejně velkými 

kroky, např. aritmetickou posloupnost nebo geometrickou řadu (Obr. 5c).  

 Jako dělící hodnoty intervalů lze použít také medián a dolní a horní kvartil. 

                                                             
32 Sturgesovo, modifikované Strugesovo, Scottovo a Freedmanovo–Diaconisovo pravidlo jsou 
určeny primárně pro zjištění vhodné velikosti intervalů při znázornění dat histogramem. Lze z nich 
ale vycházet i v této situaci. 
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 Stupnici lze rozdělit i průměrem a směrodatnou odchylkou, nebo průměrem 

a průměrnou odchylkou od průměru. (Kaňok, 1999a) 

 V případě, kdy se data „shlukují“ vždy v určitých úsecích, mezi kterými jsou 

mezery, lze použít tzv. „hiátovou stupnici“, v které jsou vynechané ty intervaly, 

do nichž žádná data nespadají (vzniklé mezery se nazývají hiáty) (Obr. 5d). 

 Je možné, že se v intervalu mezi největší a nejmenší hodnotou vyskytuje delší úsek, 

v kterém není žádná hodnota zastoupena. Ten je možná ze stupnice vypustit 

(což je nutno pak zobrazit i v legendě). 

Hranice intervalů se volí mimo hodnoty lokálních maxim (tj. hodnoty, které se mezi 

hodnotami jevu vyskytují nejčastěji, resp. relativně nejčastěji ve vztahu k zastoupení 

okolních hodnot) (Voženílek, 2002). Pro zachování přehlednosti mapy by počet intervalů 

neměl být větší než sedm (Kraak a Ormeling, 2003), jako ideální se uvádí čtyři až šest 

intervalů.  
 

 
Obr. 5: Příklady dělení stupnice v závislosti na charakteru rozložení dat 

a) stupnice s účelem detailnějšího popisu rozložení hodnot pod průměrem (průměr 

vyznačen přerušovanou červenou čárou)  

b) výskyt většiny hodnot jen na nějakém intervalu (na zbytku škály výrazně řidší 

zastoupení) 

c) nerovnoměrná stupnice při rostoucí funkci výskytu hodnot 

d) hiátová stupnice (do druhého a čtvrtého intervalu nespadá žádná hodnota ze 

souboru dat, budou tedy vynechány) 
 

a) b) 

c) d) 
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Na základě stanovení stupnice jsou k jednotlivým intervalům stupnice přiřazeny znaky 

(resp. vlastnosti znaku – např. výplň objektu), které dané intervaly reprezentují. 

Pro absolutní hodnoty to bývají různě velké znaky jednoho tvaru, pro relativní hodnoty se 

používají různé typy výplně. (Obr. 6) 

 

Velikosti znaků přiřazených jednotlivým intervalům absolutních hodnot jevu lze stanovit 

buď funkčně (viz podkapitola 4.4.1 „Bodové kartodiagramy“) nebo jiným způsobem. Při 

použití funkce reflektuje velikost znaku hodnotu jevu a spočítá se jako velikost diagramu 

pro střední hodnotu jevu z intervalu. Jiný způsob určení velikosti znaku lze použít 

například v případě, kdy jsou intervaly různě široké a požadujeme, aby byly rozdíly mezi 

velikostmi znaků stejné. 

 

Pro zobrazení intervalů relativních hodnot se používá obvykle parametr výplně. Jde tedy 

o barvu (obvykle od nejsvětlejší po nejtmavší nebo naopak), nebo hustotu rastru, 

korespondující s rostoucí nebo klesající hodnotou jevu. Je-li znázorňován rozdíl od nějaké 

průměrné nebo střední hodnoty (např. u čisté míry migrace může střední hodnotu 

reprezentovat nula), lze použít tzv. dvoukoncové barevné stupnice (Obr. 7). Při použití 

barevného znázornění je možné použít jak pouze jednu barvu s rostoucím/klesajícím 

jasem a intenzitou, tak více barev. Je ovšem nutné si uvědomit, že různé barvy se chovají 

různě, a zatímco jedna bude se vzrůstajícím množstvím jasu silně vizuálně „slábnout“, jiná, 

při použití stejných hodnot a proměn jasu, se tolik nezmění (Brewer, 2005). Při použití 

rastru místo barev může být kvantita vyjádřena jak hustotou vzorku (počet čar, teček, 

atp.), tak jejich tloušťkou (např. u čar) a velikostí (u teček/bodů) (Voženílek, Kaňok et al., 

2011). Je-li využita jen hustota vzorku, a je-li množství znaků (čar, teček) přímo úměrné 

velikosti jevu, může se v legendě uvést „1 tečka = 100 obyvatel na km2“ apod.  

 

Je-li zobrazovaný jev spojitý (většinou relativizované údaje, nebo např. teplota), v legendě 

je vhodné jednotlivé kategorie stupnice umístit těsně vedle sebe (bez mezer) 

s vyznačenými krajními hodnotami intervalů. Pro diskrétní jev (jev, jehož hodnotami jsou 

jen celá čísla, např. počet obyvatel, ale může to být i počet obyvatel na km2 po 

zaokrouhlení apod.) jsou v legendě kategorie umístěny s mezerami a v popisku je interval 

(Obr. 8) (Voženílek, 2002). Krajní hodnoty na sebe buď mohou navazovat (např. 1–99, 

100–199, 200–299), nebo mohou být „posunuty“ na hodnoty z intervalu, které se v sadě 

hodnot opravdu vyskytují (např. 1–98, 100–184, 214–295). Vynechání hodnot, které se na 

mapě nevyskytují, je vhodné zejména v případě, kdy jsou v datovém souboru velké 

intervaly, do nichž žádné hodnoty nespadají. Rozdíl mezi diskrétním a spojitým jevem 

nemusí být z dat patrný na první pohled – vodítkem je, že u diskrétních jevů nesmí žádná 

hodnota spadat do „meziintervalu“. 
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 Uvažujme například zobrazení počtu obyvatel na km2 a intervaly „0,1–1,9; 2,0–3,9 

a 4,0 a více“. V nějakém území může být ale přesná hodnota rovna 1,94 osob/km2, což 

je hodnota spadající mezi první a druhý interval (byť po zaokrouhlení spadá 

do prvního intervalu). Je tedy vhodnější použít spojitou legendu. 

V legendě se nevykreslují intervaly, do kterých nespadá žádná na mapě zobrazená 

hodnota. 
 

 

Obr. 6: Různé použití intervalové stupnice pro zobrazení kvantitativních hodnot  
 

 

 
 

Obr. 7: Příklad dvoukoncové kvantitativní stupnice a stupnice s přechodem více barev 
 

 

Obr. 8: Odlišná legenda pro spojitý a diskrétní jev 

Vlevo spojitý jev, vpravo diskrétní. 

4.4 Bodové znaky 

Kvalitativní hodnoty jevu se zobrazují rozdílnými tvary, výplněmi, nebo barvami 

kartografického znaku. Pro zobrazení kvantitativních hodnot je nutné buď vytvořit 

stupnici a pro každý úsek použít jiný znak (různě syté barvy, obrazce různé velikosti, 

případně kombinaci obojího) (Obr. 6), nebo použít funkci, jež reálný počet převede na 

nějaký parametr znaku (obvykle parametr tvaru – tedy výšku, délku, apod., spojité 

přechody barev se skoro neužívají, protože jsou zpětně téměř neměřitelné). 
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Relativizované hodnoty nemohou být reprezentovány velikostí znaku, proto je pro jejich 

zobrazení třeba tyto hodnoty rozdělit do intervalů a vytvořit jim odpovídající barevnou 

nebo rastrovou stupnici, podle které jsou pak vybarveny příslušné bodové znaky. 33  

 

Také tvar a orientace znaku závisí na konkrétním jevu, pro jehož zobrazení slouží. Lze 

vymezit několik základních doporučení: 

 Středově souměrné geometrické tvary (kruh, čtverec) lze považovat za univerzální. 

 Členité tvary a komplikované výplně by měly být použity pouze při zobrazování 

několika málo prvků na mapě, jinak se mapa stává nepřehlednou.  

 Opačné jevy (např. vystěhovalí a přistěhovalí) je vhodné zobrazit takovými znaky, 

které jejich vztah dobře charakterizují – opačně orientované trojúhelníky 

(směřující nahoru a dolů), opačně otočené půlkruhy (nahoru a dolů, nebo doleva 

a doprava), znaménka plus a minus, doplňkové barvy apod. 
 

 
 

Obr. 9: Porovnání změn obsahu a délkového rozměru obrázku 

Tvar s rastrovou výplní je základní, vlevo od něj je tvar s dvojnásobným obsahem, první tvar 

vpravo je s dvojnásobnou výškou, druhá tvar vpravo je s dvojnásobnou výškou i šířkou.  

4.4.1 Bodové kartodiagramy 

Základním objektem zachycujícím zobrazovaný jev je v kartodiagramu diagram. 

Znázorňuje velikost jevu pomocí své velikosti. Diagram se vyznačuje snadnou čitelností, 

názorností a umožňuje lehce odečíst jeho parametry, z nichž lze zjistit (spočítat) konkrétní 

hodnotu jevu. U bodových diagramů jsou danými parametry nejčastěji výška nebo obsah 

(plocha) objektu. Je vhodné vědět, že vizuální porovnání délek je pro uživatele snazší než 

porovnávání obsahů (případně objemů) diagramů (Obr. 9). Z jednorozměrných diagramů 

jsou hodnoty odhadovány nejpřesněji, zatímco u vícerozměrných objektů dochází při 

odhadu častěji k podhodnocení (Clarke, 1959). Nicméně jsou případy, kdy je použití 

plochy vhodnější. Mezi ně lze řadit například velké rozpětí hodnot (které by při 

znázorňování výškou vedlo k velkému rozdílu mezi největším a nejmenším znakem na 

mapě). Navíc poměrným zvětšením všech parametrů diagramu (tedy výšky i šířky) se 

objem obrazce zněkolikanásobí (např. u čtverce se při zdvojnásobení délky hrany objem 

zvětší čtyřikrát), což může v některých případech být zavádějící. Této vlastnosti lze využít 

v případě, kdy je snaha o zdůraznění rozdílnosti hodnot (zejména vyzdvižení extrémních 

hodnot). Podle způsobu určení velikosti diagramu – je-li počítána pro každý znak zvlášť, 

                                                             
33 Vytváření kvantitativních stupnic se podrobně věnuje předchozí podkapitola „Vytváření 
intervalových stupnic pro kvantitativní data“. 
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nebo jsou-li určeny velikostní kategorie (tj. intervaly hodnot) – lze odlišit diagramy 

s funkční a intervalově vymezenou velikostí. 

 

Podle počtu a vzájemného vztahu diagramů na mapě lze kartodiagramy dělit také na: 

- kartodiagram jednoduchý – zobrazující pouze jeden jev 

- kartodiagram složený – zobrazující více jevů, každý samostatným diagramem 

- kartodiagram složený srovnávací – zobrazující hodnotu jevu ve srovnání s nějakou 

srovnávací hodnotou (např. střední hodnota jevu, maximální hodnota, očekávaná 

hodnota, hodnota z předchozího období,…) 

- kartodiagram strukturní – zobrazuje jeden jev, a zároveň je rozdělen na části, 

podle vnitřní struktury 

- kartodiagram součtový – diagram zobrazující hodnotu jevu je složen z více znaků 

konstantní velikosti, čímž umožňuje znázornění struktury jevu 

- kartodiagram srovnávací – srovnává hodnoty více jevů, které jsou zobrazeny 

stejným typem diagramu, dílčí diagramy se navzájem dotýkají v nejméně jednom 

bodě (obvykle ve středu) 

Použití a výhody a nevýhody jednotlivých typů diagramů jsou diskutovány dále v textu, 

vždy u příslušného ukazatele, pro jehož zobrazení se hodí. V této podkapitole jsou stručně 

popsány konstrukce vybraných typů diagramů. 
 

Diagramy s funkční velikostí 

Obecně lze zapsat vztah mezi hodnotou jevu a velikostí (výškou nebo objemem) diagramu 

jako:    

      

… kde V je velikost diagramu (výška nebo objem), k je převodní koeficient (reflektující 

měřítko) a H je hodnota jevu. 

 

Je-li rozložení hodnot jevu podobné exponenciálnímu nebo logaritmickému, lze ještě před 

vytvořením diagramů použít transformaci jednotlivých hodnot tak, že: 

                    

Díky této úpravě nebude mapa obsahovat příliš mnoho malých diagramů a příliš mnoho 

velkých diagramů (nebo naopak diagramy s velmi malými rozdíly velikostí), jak by tomu 

bylo při velikosti přímo úměrné samotné hodnotě jevu. 

 

Podle tvaru diagramu lze vyčlenit několik typů. Sloupcový diagram obecně vyjadřuje 

velikost jevu svou výškou. Čtvercový, kruhový, polokruhový a trojúhelníkový diagram34 

mohou hodnotu jevu zobrazovat buď délkou některého parametru (průměr, resp. 

poloměr, výška), nebo svým obsahem. Při použití délky parametru se používá pro 

                                                             
34 Lze použít samozřejmě i jiných tvarů, než zde uvedený výčet. Některé další uvádí Kaňok (1992). 
Princip jejich konstrukce je analogický ke zde uvedeným postupům. 
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konstrukci (tj. vypočtení velikosti parametru) shodný princip jako při konstrukci 

sloupcového diagramu.  

 

Sloupcový kartodiagram vyjadřuje hodnotu jevu pomocí své výšky. Nezáleží při tom 

na tvaru objektu, může jím být čára, sloupec, válec, trojúhelník, apod. Se změnou výšky by 

se neměly měnit jiné parametry (základna by tedy měla mít u všech diagramů stejnou 

velikost, nezávislou na výšce). 

 Výška objektu   je pak přímo úměrná hodnotě jevu  , a lze ji zapsat jako: 

     , kde   je koeficient převodu (měřítko) 

 

 Máme-li tedy soubor dat, např. počet přistěhovalých v obcích nějakého kraje, kde 

nejnižší hodnota je 900 a nejvyšší 2000 přistěhovalých, a zvolíme jako maximální 

výšku diagramu 2cm, dopočítáme z nejvyšší hodnoty (2000 přistěhovalých) nejprve 

koeficient převodu, který pak použijeme pro výpočet výšek diagramů pro ostatní 

obce: 

  
     a       y s            

     s s                     
 
    

    
        

                               

 

Výška diagramu pro obec s nejnižším počtem přistěhovaných bude tedy 0,9 cm. 

 

V legendě je pak možné buď uvést vysvětlení formou textu (např. 

         r    e      y   )35 nebo názorného schématu (Obr. 10). Vhodné je také uvést, 

k jaké délce (hraně) se parametr (výška) vztahuje, zejména u objektů, u nichž to nemusí 

být na první pohled jasné (např. válec, nebo schematický obrázek) (Obr. 10). 
 

 
Obr. 10: Schematické zobrazení vztahu velikosti diagramu a počtu jevů v legendě 
 

                                                             
35 V případě legendy formou textu dochází při změně měřítka mapy (např. zmenšením při 
kopírování) ke ztrátě možnosti zjistit hodnotu jevu (není-li přesně známo, kolikrát byla mapa 
zmenšena/zvětšena). 

10 20 30 40 
           

počet přistěhovaných 
= 2 v [mm] 
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Čtvercový diagram může zobrazovat hodnotu jevu buď obsahem, nebo délkou hrany. 

Ve druhém případě jde o speciální typ sloupcového diagramu a při jeho konstrukci se 

používá postup popsaný u sloupcového diagramu.  

 Obsah čtverce   je přímo úměrný hodnotě jevu  . Opět se užívá konstanta   

zohledňující měřítko. Tedy:        

 Pro konstrukci čtverce potřebujeme znát délku strany diagramu ( ). Jelikož 

    , délka strany se spočítá jako: 

       

 Pro konstrukci nejprve určíme konstantu  , a z ní pak spočítáme délku strany 

čtverce, který bude mít po zkonstruování objem rovný velikosti jevu.  

 

 Máme opět obce s počtem přistěhovalých, nejvíce jich je 2000, nejméně 900. Chceme, 

aby maximální délka hrany čtverce byla 2cm. V praxi tedy bude výpočet vypadat 

následovně: 

  
    

    
 

      a       e             

     s s                     
 
        

    
       

 

Pro obec s 900 přistěhovalými bude tedy délka strany: 

                    

Kontrola vztahu objemu a hodnoty jevu:           ,   
 

 
 

    

     
     

 

Kruhový diagram se zhotovuje obdobně jako čtvercový, s příslušně upraveným vzorečkem 

vycházejícím z výpočtu obsahu kruhu  , pro který platí:       . Parametr   se spočte 

opět z poměru   
    

    
 . Dosazením výpočtu obsahu kruhu do základního vzorečku 

      se získá vztah pro výpočet poloměru. Obdobně lze konstruovat polokruhový 

diagram, obsah půlkruhu je   
    

 
.  

 

Analogicky lze s použitím vzorečku pro výpočet obsahu trojúhelníka zkonstruovat 

trojúhelníkový diagram. Je u něj ovšem třeba dbát na správné použití, protože obsah 

trojúhelníku je vázán na dva jeho parametry – délku strany a k ní příslušnou výšku. 

Použijeme-li k zobrazení hodnoty jevu výšky trojúhelníku coby délkového parametru, 

musí být trojúhelník rovnoramenný s neměnnou velikostí základny. Pokud zobrazujeme 

hodnotu jevu obsahem trojúhelníku, musí to být trojúhelník rovnostranný, nebo 

rovnoramenný, přičemž u rovnoramenného trojúhelníku musí zůstat zachována závislost 

mezi výškou a délkou podstavy. (Kaňok, 1992) 

Diagramy s intervalově vymezenou velikostí 

V případě, že je soubor dat obsáhlý (tedy je v něm zastoupeno relativně mnoho dílčích 

území), a není-li nutné, aby měl uživatel možnost zjistit přesný rozdíl každých dvou míst, 

lze místo spočítání velikosti diagramu funkčně použít velikostních kategorií znaků. Tato 
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metoda má i tu výhodu, že mapy obecně pomaleji zastarávají – zůstane-li hodnota po 

změně ve stejném intervalu jako před ní, grafické vyjádření zůstává nezměněno 

(Voženílek, 2002). Intervaly jsou vymezovány podle rozložení hodnot jevu. Pro určení 

vhodného počtu intervalů lze použít některého z výše uvedených pomocných pravidel. 

Počet intervalů určený výpočtem je pouze doporučený. Výsledná stupnice musí reflektovat 

i rozložení jevu – například jsou-li hodnoty „po skupinách“ (tj. s hiáty), jsou-li rozložené 

rovnoměrně, nebo se jejich rozložení blíží např. normálnímu nebo exponenciálnímu 

rozdělení, apod.36  

 

Každý interval je reprezentován jedním kartografickým znakem. Znaky mají stejný tvar 

a případně výplň (ta může zobrazovat jiný ukazatel, např. relativní hodnotu jevu), liší se 

pouze velikostí. Tu je vhodné určit funkčně (např. se spočítá velikost diagramu 

zobrazujícího prostřední hodnotu z intervalu), aby byl zachován poměr velikostí mezi 

hodnotami jevu a velikostí znaku. Lze ale použít i nefunkčně určených velikostí, např. pro 

nerovnoměrně rozložená data, chceme-li mít rozdíly velikostí jednotlivých znaků 

rovnoměrné. Má-li mít uživatel možnost dozvědět se konkrétní hodnotu, vepíšeme ji 

číslem do jednotlivých znaků. Dbáme přitom, aby text nepůsobil v mapě rušivě a neomezil 

primární účel mapy (tj. umožnění snadného přehlednutí situace). Lze také vybrat jen 

nejdůležitější údaje (území) a textem opatřit pouze je. 

Součtový kartodiagram 

Součtový kartodiagram umožňuje přehledně zobrazit jak velikost, tak strukturu jevu. 

Hodnoty jevu je třeba většinou pro zobrazení zaokrouhlit. Ze součtového diagramu jsou 

ale tyto hodnoty mnohdy snáze zjistitelné, než při odečítání parametru funkčně určeného 

diagramu. Pro konstrukci existují dva základní přístupy – skládání znaků konstantní 

velikosti, nebo použití sady znaků různých velikostí. U obou postupů je důležité, aby byly 

znaky skládány vedle sebe, nikoliv rozptýlené po celém území37. Kromě jednoduchých 

geometrických tvarů (čtverce, obdélníky,…) lze ve vhodných situacích použít i jiné tvary, 

např. schematizované postavy. 

 

Není-li rozptyl zobrazovaných hodnot příliš velký, a nepožadujeme-li zobrazení přesné 

hodnoty (tj. stačí hodnota zaokrouhlená), lze použít znaků konstantní velikosti. Jeden znak 

představuje konkrétní konstantní objem (např. 100 přistěhovalých). V jednotlivých 

územích je pak umístěno tolik znaků, aby dohromady ukazovali reálnou hodnotu jevu 

v daném území (tedy v území se 600 přistěhovalými bude zakresleno 6 znaků), respektive 

přibližný (zaokrouhlený) reálný počet (např. pro území se 610 přistěhovalými, i se 581 

přistěhovalými, bude použito 6 znaků). Nejčastěji užívanými tvary jsou čtverce, skládané 

                                                             
36 Podrobněji je konstrukce intervalů popsána v předchozí podkapitole „Vytváření intervalových 
stupnic pro kvantitativní data“. 
37 Při různě velkých územích dochází ke zkreslenému vnímání, kdy na menším území jsou znaky 
více nahuštěné a na velkém území naopak rozptýlené, což vede ke zhoršení schopnosti území 
navzájem porovnat. 
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buď vedle sebe, nebo „na sebe“. Použít lze ale i jiné tvary, které se „dobře skládají“ (např. 

šestiúhelník, trojúhelník, obdélníky). 

 

Je-li škála hodnot velká, nebo chceme-li zobrazit hodnoty jevu přesně, bez zaokrouhlení, 

je vhodné použít znaků více, každý s jinou, logicky odstupňovanou, hodnotou. Vhodné je 

dělení např. po mocninách desíti (10, 100, 1 000,…), nebo jiné dělení, kdy je menší znak 

vždy k-krát menší, než větší znak (např. 20, 100, 500, 2500). Znaky by měly mít stejný tvar 

i barvu a lišit by se měly pouze velikostí, a to tak, aby byly navzájem dobře odlišitelné.  

 Máme-li tedy soubor území s 581 až 50 000 přistěhovalými, použijeme různě velké 

znaky, protože při použití znaků konstantní velikosti by buď docházelo k příliš 

velkému zaokrouhlení (např. při poměru jeden znak = 1 000 přistěhovalých)38, nebo 

by muselo být použito příliš mnoho znaků (např. při poměru jeden znak = 100 

přistěhovalých by v území s největším počtem muselo být umístěno 500 znaků).  

Nutné také je, aby po složení znaků neměla nižší hodnota jevu výraznější grafickou 

reprezentaci než vyšší hodnota. Toho lze dosáhnout použitím dostatečně malých znaků 

pro nejnižší hodnoty, vhodnou proporcí velikostí a vhodným skládáním znaků vedle sebe. 

 Při použití sady znaků zobrazujících 1, 10 a 50 přistěhovalých bude pro 99 

přistěhovalých použito 14 znaků (99 = 1 50 + 4 10 + 9 1) a pro 100 

přistěhovalých pouze dva (100 = 2 50). Zobrazení větší hodnoty přesto nesmí 

působit „menším“ dojmem, než zobrazení menší hodnoty.  

 

Metodou součtového kartogramu lze také velmi dobře zobrazit strukturu jevu. 

Pro zobrazení struktury se znakům přidává parametr barvy (výjimečně lze též tvaru), kdy 

každý barva představuje jinou kategorii (např. pohlaví migrantů). Celkovou hodnotu jevu 

získáme sečtením hodnot znaků všech kategorií. (Obr. 11) 
 

 
 

Obr. 11: Příklad použití součtového diagramu v mapě s vyznačením vnitřní struktury jevu 
 

 

                                                             
38 Tato situace obecně není vždy nevýhodná. Budeme-li mít území s málo přistěhovalými pouze 
málo (v poměru k územím s řádově větším počtem přistěhovalých), a nezajímají-li nás tedy drobné 
rozdíly mezi nimi (v řádu jednotek, desítek až stovek přistěhovaných), lze si velké zaokrouhlení 
dovolit. 
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Srovnávací kartodiagram 

Pro srovnání dvou a více jevů, které mají stejné jednotky a natolik podobný rozsah hodnot, 

že nebude většinou docházet k zastínění jednoho jevu tím druhým, je možné použít 

srovnávací kartodiagram. Každý zobrazovaný jev je reprezentován jedním dílčím 

diagramem. 

 Pro dvě kategorie je nejvhodnější použít dvou půlkruhů. 

 Čtyři kategorie mohou být reprezentovány čtverci, pravoúhlými trojúhelníky, nebo 

čtvrtkruhy. 

 Pro jakýkoliv jiný počet kategorií lze použít kruhové výseče, nebo rovnoramenné 

trojúhelníky. Všechny dílčí diagramy mají stejný středový úhel (tj. při počtu 

N kategorií je celý kruh rozdělen na N stejně velkých úhlů) 

 Diagramy jsou k sobě přiloženy tak, že zaplňují úhel 360° (plný úhel). Hranou nebo 

bodem dotyku jsou řezy půlkruhů, vrcholy čtverců, vrcholy trojúhelníků, apod.  

Jevy lze odlišit buď pouze pozicí v diagramu, nebo mohou být určeny i výplní (pak je třeba 

dávat pozor, aby nebyla některá výplň výraznější než ostatní). Výplň je možné použít i pro 

zobrazení další hodnoty jevu (např. jeho relativizovanou hodnotu). (Obr. 12) 

 

 

 
 

Obr. 12: Srovnávací diagramy 

Jevy jsou vyznačené pozicí v diagramu. 

4.5 Liniové znaky 

Metodou, kterou lze zobrazit propojení dvou míst (např. tedy migrační proud), je metoda 

liniových znaků. Zobrazuje-li liniový znak objekt, na mapě je umístěn v reálném místě 

objektu. Jev se ale nemusí nutně vztahovat k reálnému liniovému objektu a může 

propojovat dvě nebo více míst jen pomyslně, bez hmatatelné reprezentace na zemském 

vystěhovalí přistěhovalí 

vzdělání emigrantů: 

základní 

středoškolské 

bez maturity 

středoškolské s 

maturitou 

vysokoškolské 

situace v letech: 

1990 

1995 

2000 

2005 

2015 

2010 
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povrchu. Vztahuje-li se jev k reálné linii, je touto linií na mapě lokalizován (např. říční 

doprava se uskutečňuje pouze na řekách). Pokud jev vykresluje pomyslný vztah dvou míst, 

je lokalizace liniového znaku volitelná s několika omezeními. 

 Liniový znak nesmí vzbuzovat dojem, že se jeho umístění řídí pozicí nějakého 

reálného objektu (měl by tedy být přímý, nebo mírně zvlněný, ne však zbytečně 

členitý a kroucený). 

 Překrývají-li se liniové znaky, nesmí nikdy dojít k takovému překryvu, aby byl 

spodní znak nečitelný nebo dokonce zcela zakrytý. 

 Liniové znaky nesmí zakrývat hranice území ani jiné důležité (orientační) linie. 

Propojují-li liniové znaky dva body (města, budovy atp.), vedou přímo z jednoho bodu 

do druhého. V případě, že data zahrnují plošné území, je často potřeba přiřadit každému 

území referenční bod, z kterého (a do kterého) bude linie vést. 39  

 

Stejně jako ostatní kartografické znaky (tj. bodový a plošný), mají liniové znaky několik 

parametrů, které slouží jako nástroj pro vyjádření charakteristik zobrazovaných jevů. 

Parametry liniového znaku je tloušťka, struktura, barva a orientace. 

 

Tloušťka linie se užívá pro zobrazení kvantitativních vlastností jevu. Může být určena 

přímou funkcí (např.       , kde t je vypočtená tloušťka linie, H je kvantitativní 

hodnota jevu, a c je měřítková konstanta), nebo mohou být vytvořeny intervaly, 

reprezentované linií s konstantní tloušťkou. Při použití intervalové stupnice se tloušťka 

znaku počítá pro středy intervalů. Tloušťkou linie lze také vyjádřit hierarchii jevů (např. 

okresní, krajské a státní hranice) (Voženílek, Kaňok et al., 2011). Struktura se používá 

k odlišení kvalitativních charakteristik jevu. Může jít o strukturu čáry (plná, přerušovaná, 

čerchovaná, apod.), nebo o její výplň (v případě natolik širokých linií, že je výplň 

rozeznatelná). Čára může být také doplněna doprovodnými znaky (Obr. 13). K vyjádření 

kvalitativních parametrů jevu se hodí rovněž barva. Rozdílné charakteristiky jsou 

reprezentovány různými barevnými odstíny. Změnou sytosti a jasu barvy je teoreticky 

možné zobrazit také kvantitativní vlastnosti jevu, výsledné zobrazení ale neukazuje 

odlišnost hodnot dostatečně zjevně, proto není použití barvy pro vyjádření kvantitativních 

atributů vhodné (Voženílek, Kaňok et al., 2011). 

 

Pozice liniového znaku je většinou pevně určena, přesto lze u liniových znaků odlišit dvojí 

orientaci. V obou případech se jedná o překlopení přes osu linie – buď podélnou osu 

(vedoucí od začátku do konce linie), nebo přes příčnou (která půlí délku linie) (Obr. 13) 

(Voženílek, Kaňok et al., 2011). Vzhledem k transakčnímu charakteru migračního procesu 

(tedy přesunu z jednoho místa do druhého, s danou orientací) je pro zobrazení velikosti 

migračního toku ve většině případů nejvhodnější použití příčně orientované čáry (šipky). 
 

                                                             
39 Referenční bod pro plošné území není třeba zvolit tehdy, když má linie takovou tloušťku, že je 
pouze málo možností, jak ji do území umístit. Jinými slovy, referenční bod je nutný zejména 
v případě, kdy je migrační tok zobrazen úzkou linií. 
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Obr. 13: Příklady linií 

Po řádcích: linie s doprovodným znakem, strukturovaná příčně orientovaná linie, jednoduchá 

příčně orientovaná linie a linie s doprovodným znakem, jehož umístění určuje podélnou orientaci 

linie. 
 

Je-li liniovým znakem ukazován jak směr, tak tloušťkou linie velikost jevu, označuje se 

jako liniový kartodiagram.40 Liniové kartodiagramy lze rozlišit na: 

 jednoduché – zobrazují velikost pouze jednoho jevu 

 složené – zobrazují velikosti více jevů najednou 

 součtové – zobrazují velikosti jednotlivých částí zkoumaného jevu (např. množství 

imigrantů s rozdělením na muže a ženy), celková tloušťka linie odpovídá celkové 

velikosti jevu 

 strukturní – linie má konstantní tloušťku představující 100 %, skládá se z dílčích 

částí reprezentujících jejich podílné zastoupení 

 srovnávací – srovnává dvě a více hodnot. Je-li zobrazován jen jeden jev, 

je kartodiagram symetrický, referenční hodnota je překryta nebo překrývá 

hodnotu porovnávanou. 

4.6 Kartogramy a pseudokartogramy41 

Kartogram je metoda, kterou jsou na základě popisných statistik vyplněny územní celky. 

Zobrazují se jí vždy jen relativní hodnoty dat (nikdy ne absolutní počty!), vztažené buď 

k ploše území jednotky, nebo také k počtu obyvatel (resp. exponovaných obyvatel apod.) 

v jednotce sídlících. Není-li jev přepočten na plochu, užívá se pro označení metody pojem 

pseudokartogram (příp. nepravý kartogram)42. Nevýhodou pseudokartogramu je, že 

relativizovaný údaj není přepočten na jednotku plochy, interpretace mapy může být tedy 

                                                             
40 Kaňok (1992) rozlišuje kartodiagramy vektorové, které mají počáteční bod, směr a velikost, 
a kartodiagramy stuhové, které zachovávají reálný průběh čar (tj. směr linie zobrazující průběh 
přemisťování se mění) a umožňují zobrazit strukturu jevu, srovnání s referenční hodnotou, a jiné 
poměry vztažené ke kvantitě jevu. V této práci nejsou tyto kategorie odlišovány, a linie spojující dva 
body a zobrazující velikost jevu, jsou souhrnně nazývány liniové kartodiagramy. 
41 Pro kartogramy a pseudokartogramy se v angličtině používá pojem „choropleth maps“. Název 
„cartograms“ odpovídá anamorfované mapě, která je popisována dále v této kapitole. 
42 Jelikož je ale postup konstrukce a použití této metody shodný pro kartogram i pseudokartogram 
(a také není v literatuře jednoznačně určené, zda se jedná o dvě souběžné metody, nebo zda je 
pseudokartogram pouze typem kartogramu), bude dále v textu, nebude-li jednoznačně určitelné, 
zda se zobrazovaná hodnota vztahuje k ploše či k jiné k ní vztažené charakteristice, používán pojem 
„kartogram“ souhrnně i pro pseudokartogramy. Naproti tomu, bude-li jisté, že se jedná o zobrazení 
relativní hodnoty vztažené k jiné jednotce než jednotce plochy, bude používáno termínu 
„pseudokartogram“. 
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zavádějící43, proto je třeba použití této metody dostatečně zvážit, a doplnit ji případně 

jinou metodou (např. diagramem zobrazujícím absolutní hodnotu relativizovaného jevu). 

Jako územní jednotky jsou nejčastěji užívány jednotky administrativně vymezené, může 

být ale také použita pravidelná síť (čtvercová, trojúhelníková), nebo jiné vymezení – např. 

na základě fyzickogeografických charakteristik území (Voženílek, 2002).  

 

Škálu již relativizovaných hodnot je třeba rozdělit do intervalů. Počet a velikost intervalů 

odvisí od účelu mapy (jinak bude vypadat stupnice pro mapu ukazující obecný trend 

a jinak v případě zaměření se na určitá specifika – např. rozložení velkých nebo malých 

hodnot) a rozložení dat. Existuje více přístupů ke stanovení stupnice, některé z nich jsou 

popsány v předchozí podkapitole. 

4.7 Anamorfóza mapy44 

Doposavad vyjmenované kartografické metody jsou založené na zobrazení tematické 

informace na mapovém podkladu, jehož jednotlivé složky (hranice administrativních 

jednotek, sídla, toky, pozemní komunikace apod.) korespondují s reálnými pozicemi těchto 

složek na zemském povrchu. Anamorfózou mapy dochází ke změně prostorového 

rozložení těchto prvků. Princip plošné (územní) anamorfózy spočívá ve změně tvarů 

území na základě předem stanoveného principu. Při anamorfóze je možné buď vycházet 

z původních tvarů území, nebo je nahradit jednotným tvarem (např. kruh nebo čtverec)45 

(Obr. 14). Plošná velikost území pak odpovídá velikosti charakteristického jevu v území – 

může jím být buď samotná rozloha území (pak se hovoří o tzv. ekvivalentní plošné 

anamorfóze (Voženílek, 2004), nebo kvazitopografické anamorfóze (Pravda, 2006)), nebo 

jiný jev vztahující se k danému území (počet obyvatel, počet přistěhovalých apod.).  

 

Kromě anamorfózy na základně velikosti jevu v území lze mapu deformovat i s použitím 

dalších principů. Při tzv. radiální anamorfóze je určen střed mapy, který zůstává na své 

pozici, a všechny další prvky na mapě jsou posunuty blíže nebo dále od středu na základě 

jejich vztahu k tomuto středu. Typickým příkladem určení vzdálenosti prvků od středu je 

jejich dojížďková vzdálenost (tj. buď vzdálenost bodu a středu po silnicích, nebo časová 

vzdálenost nutná k dojížďce do středu). Jiným případem je kruhová anamorfóza, kdy je 

celé území pokrytou soustřednými kružnicemi, se středem v zájmovém místě. Nejmenší 

kružnice se roztáhne do požadované velikosti, čímž se zájmové místo v poměru ke zbytku 

území zvětší, mezikruží vzniklá z ostatních kružnic se příslušně zúží (Obr. 15). Posledním 

zde zmiňovaným případem anamorfózy je síťová anamorfóza – přes celé území je 

                                                             
43 Např. se může zdát, že jsou cizinci nějaké národnosti koncentrovaní v jedné části celého 
pozorovaného území, a přitom tam může být cizinců této národnosti řádově méně než v jiné oblasti 
– je tam ale řádově méně i domácích obyvatel, a tak je poměr cizinců v té populaci vyšší než jinde. 
44 V angličtině se pro tyto mapy používá pojem „cartograms“. 
45 Použití kruhů se nazývá někdy také Dorlingova anamorfóza, čtverců pak Dermerova anamorfóza. 
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nakreslena nepravidelná síť (např. tak, aby v každém „oku“ byl stejný počet obyvatel), 

samotná anamorfóza se provede „zpravidelněním“ sítě.    
  

   

Obr. 14: Plošná anamorfóza 

Vlevo s použitím původních tvarů území a bez dotyku území navzájem, vpravo s použitím 

jednotného tvaru a vzájemným dotykem 
 

   

Obr. 15: Kruhová anamorfóza 

Vlevo „území“ před úpravou, vpravo po zvětšení centrálního kruhu 
 

 

Obr. 16: Použití anamorfózy zároveň s kvantitativní výplní (pseudokartogramem) 

Vlevo se zdá, že zobrazovaný jev zabírá necelou polovinu území, zatímco vpravo je patrné, že je 

jev intenzivní. 
 

Anamorfózu lze použít buď jako samostatnou metodu, nebo k doplnění ostatních metod. 

Vzorovým příkladem může být anamorfóza mapy na základě populační velikosti dílčích 

území. Každé toho území je vybarvené metodou pseudokartogramu, např. na základě čisté 

míry migrace. Použitím anamorfózy nedojde ke zkreslení vnímání počtu přistěhovalých 

(jak by tomu při obvyklém zpracování mohlo být při velké koncentraci populace v malých 

územích), protože velikosti území jsou úměrné počtu exponované populace (Obr. 16).  
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Kapitola 5 

JEDNOROZMĚRNÉ UKAZATELE 

Základní soubor dat o migraci je tvořen konkrétními počty jevů (migrantů, migrací, nebo 

migračních toků), ať už strukturovanými, nebo souhrnnými (agregovanými). Ty buď samy 

o sobě, nebo vztažené k jinému jevu (např. počet obyvatel oblasti), případně po dalších 

výpočtech, popisují velikost nebo intenzitu migrace (případně její změny apod.). Lze mezi 

ně zahrnout jak hromadné ukazatele, tak např. ukazatele vybraných skupin. V této kapitole 

jsou popsány ukazatele prostorově vztažené jen k jednomu místu (cílovému, resp. 

zdrojovému)46. Migračními tahy – coby transakčními jevy prostorově určenými jak 

zdrojovým, tak cílovým místem, pojednává samostatná kapitola. 

 

V textu jsou na stejné významové hladině používány pojmy „počet migrantů“ a „počet 

migrací“ (zřídka také „počet migračních pohybů“), není-li uvedeno jinak. Předpokládá se 

tedy situace, kdy je velikost migrace odvozena od počtu migrantů. Popsané metody lze 

použít i tehdy, jsou-li data postavena na počtu migračních pohybů, v některých případech 

je ale vhodné je mírně poupravit (např. pozměnit názvy ukazatelů apod.) 

5.1 Absolutní ukazatele  

Základními migračními ukazateli získanými z registrů a statistik jsou počty vystěhovalých 

a přistěhovalých. Z nich jsou pak další migrační ukazatele (absolutní i relativní) 

                                                             
46 Zde je nutno poznamenat, že to neznamená vyloučení informace o zdrojovém (resp. cílovém) 
místě, ale pouze vztažení daného ukazatele geograficky jen k jednomu místu. 
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dopočítávány. Součet počtu vystěhovalých a přistěhovalých se nazývá migračním obratem, 

rozdíl pak migračním saldem. Migrační obrat vyjadřuje proměnlivost obyvatel, kolik osob 

se migrace zúčastní47. Migrační saldo ukazuje, o kolik lidí se ve výsledku území migrací 

rozrostlo, nebo naopak o kolik lidí přišlo. Znaménko migračního salda určuje, zda jde 

o migraci kladnou či zápornou (tedy zda jde o zisk či ztrátu). Tyto čtyři ukazatele – počet 

imigrantů, počet emigrantů, migrační saldo a migrační obrat – lze považovat za základní 

sadu ukazatelů migrace v daném území. Další migrační ukazatele jsou vypsány 

v samostatné kapitole uvozující teoreticky do problematiky migrace. 

 

Pro znázorňování přesných absolutních hodnot je nejvhodnější použít některou z metod 

kartodiagramu. Jedná se vlastně o soubor diagramů, které jsou lokalizovány na mapě. 

Princip konstrukce umožňuje autorovi zobrazovat a uživateli zpětně zjistit konkrétní 

hodnoty jevu z velikosti diagramu.48 

5.1.1 Jeden ukazatel 

Má-li být vytvořena mapa zobrazující absolutní hodnotu jednoho ukazatele (ať už 

samostatně, nebo v kombinaci s relativizovanou hodnotou nebo s jiným údajem), postačí 

jednoduchý kartodiagram. Tvar a obsah výplně obrazce závisí z největší části na autorovi 

mapy – nejen na jeho objektivním výběru barev na základě znalostí určitých pravidel, 

ale také na vizuálním stylu celého textu, jehož má být mapa součástí, na ostatních mapách 

souboru a v neposlední řadě na jeho barevných preferencích. 

 

Vždy je třeba dbát na vyváženost velikostí kartodiagramů. V případě výpočtu velikostí 

diagramů pro každou zobrazovanou oblast zvlášť, volíme vhodnou konstrukci diagramu 

na základě rozložení hodnot jevu (rovnoměrnosti, rozdílu nejmenší a největší hodnoty, 

atp.) 

 Je-li škála hodnot malá (hodnoty jsou všechny víceméně obdobné), je vhodnější 

použít sloupcový kartodiagram (tj. diagram, jehož délkový parametr – např. výška 

sloupce, délka strany, poloměr, apod., odpovídá hodnotě jevu). Zobrazení velikosti 

hodnoty obsahem diagramu by ve většině případů vedlo k malým velikostním 

rozdílům mezi diagramy.  

 Chceme-li zdůraznit extrémní hodnoty, lze i pro širší škálu hodnot použít 

kartodiagram zobrazující hodnotu jevu délkou parametrů. Tvar diagramu, tedy 

poměr délek všech jeho stran (resp. parametrů) by měl zůstat zachován. 

Prodloužením strany dojde k nárůstu obsahu diagramu, který se zvětšuje rychleji 

(strměji), než délka. 

                                                             
47 Toto není tak úplně přesné, protože může dojít k situaci, kdy se jedinec během sledovaného 
období vystěhuje a opětovně přistěhuje, jde tedy o dva pohyby téhož jedince – a přesto bude 
do obratu započítán dvakrát. Tato nesrovnalost by mohla být vyřešena evidencí nikoliv pohybů, 
ale jedinců, nebo důsledným dbáním na nezaměňování pojmů (migrant vs. úkon přestěhování). 
V praxi je však rozdíl mezi počty přestěhovaných a přestěhování zanedbatelný do té míry, že lze 
oba termíny považovat za zaměnitelné. 
48 Více ke konstrukci diagramů viz podkapitola 4.4 „Bodové znaky“, oddíl „Bodové kartodiagramy“. 
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Při zvětšení strany čtverce na dvojnásobek původní délky, vzroste jeho objem 

na čtyřnásobek. Zvětší-li se strana desetinásobně, objem vzroste stonásobně. 

 Obecně pro širokou škálu použití délkového parametru vede k velkým nepoměrům 

mezi nejmenším a největším diagramem na mapě. Je proto většinou vhodnější 

použít pro zobrazení hodnoty jevu obsah diagramu. 

 Pro exponenciální, případně logaritmické rozložení jevu je vhodné transformovat 

vztahy z       na         , resp.        

(V je velikost obrazce – tedy obsah nebo výška, H je hodnota jevu a k je měřítkový 

koeficient) 

 Je-li škála relativně rovnoměrná, pouze z ní vyčnívá nejvyšší nebo nejmenší 

hodnota (popř. je takových hodnot více, vždy však v řádu jednotek), lze tyto 

vyčnívající hodnoty zobrazit samostatně, tj. použít pro ně jinou metodu konstrukce 

diagramu než pro ostatní. Překrýval-li by například diagram zobrazující nejvyšší 

hodnotu velkou část celého zobrazovaného území, je vhodné jej zmenšit tak, aby 

byl i nadále výrazně největší, zároveň však nepůsobil na mapě rušivým dojmem. 

Vždy je nutné uvést tuto nejednotnost do legendy. 

Za univerzálně použitelný tvar lze považovat kruh (konkrétně tedy kruhové diagramy). 

Kruhové diagramy jsou součástí téměř všech nástrojů na tvorbu map, na mapě nepůsobí 

„hranatě“ a díky absenci rohů a hran je možno je snadno na mapě uspořádat. 

 

Je-li soubor dat obsáhlý a jde-li spíše o zobrazení celkového rozložení jevu, než o možnost 

vzájemného porovnání hodnot jevu v každých dvou místech, lze použít intervalové určení 

velikostí kartodiagramů. 

 Počet a velikost intervalů určíme podle rozložení hodnot jevu a podle účelu mapy. 

Pro stanovení vhodného počtu intervalů lze použít i některého z dříve uvedených 

pomocných pravidel. Intervaly přitom nemusí být stejně velké, ani jednotně 

vymezené.49 

Zajímají-li nás např. pouze území s počtem imigrantů větším než 1 000, území 

s nižším počtem imigrantů zobrazíme všechny jedním znakem.  

 Chceme-li uživateli zprostředkovat konkrétní hodnotu (všech nebo jen vybraných 

znaků), vepíšeme ji číslem do příslušného znaku. Dbáme přitom, aby text 

nepůsobil v mapě rušivě a neomezil její přehlednost.  

 

I když je velikost diagramu funkčně spjatá s hodnotou zobrazovaného jevu a tuto přesnou 

hodnotu lze tedy změřením parametru diagramu dopočíst, lze uživateli práci s mapou 

usnadnit přidáním číselného vyjádření hodnot jevu. Nejvhodnější umístění je uvnitř 

diagramu. Při použití je třeba dbát na to, aby text nenarušoval vizuální stránku mapy 

(výhodou mapy je zejména umožnění rychlého a intuitivního náhledu na uspořádání jevu). 

Konkrétní hodnota je většinou pro uživatele doplňující informací a může být tedy méně 

                                                             
49 Jednotlivé způsoby konstrukce stupnice jsou vypsány v první části práce, v kapitole 4 
„Konstrukce a použití základních kartografických metod“. 
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výrazná. Text můžeme přidat buď do všech diagramů, nebo pouze do vybraných (např. 

důležitých měst). 

 

Vytváříme-li mapu (nebo více map) zobrazující opačné jevy (např. počet přistěhovalých 

a počet vystěhovalých), nebo jeden jev, který nabývá kladných i záporných hodnot (např. 

migrační saldo), používáme takové diagramy, které vzájemný vztah těchto proměnných 

vhodně vyjadřují. Lze použít stejný tvar a opačnou (doplňkovou) barvu (oranžová–modrá, 

fialová–zelená), nebo navzájem opačně orientované diagramy (Obr. 17). Vhodnými tvary 

jsou trojúhelníky (které směřují vrcholem buď nahoru, nebo dolů), nebo půlkruhy (které 

mohou být orientovány buď nahoru a dolů, nebo také doleva a doprava). Opačně 

orientované tvary se hodí použít zejména v případě, kdy má být výplní znaku zobrazen 

ještě nějaký jiný (doprovodný jev), nebo jsou-li dva opačné jevy zobrazeny na jedné mapě 

najednou. Pro zobrazení migračního salda je variantou použití symbolů plus a minus. 

Velikost bude v tomto případě znázorněna velikostí (délkou čáry) znaménka. 

 

Je možné také do každého z diagramů vyznačit referenční hodnotu (průměr hodnot 

v souboru, průměr loňských hodnot, medián, apod.), vůči které lze vizuálně (a případně 

i měřením) porovnat hodnotu jevu. Diagram, který ji reprezentuje, je konstruován stejně 

jako diagramy zobrazující hodnoty ukazatelů v územích. Bod dotyku s těmito diagramy je 

optimálně umístěn uprostřed spodní hrany diagramu (Voženílek, Kaňok et al., 2011). 

Referenční hodnotu je vhodné zobrazit méně výrazným stylem, např. přerušovanou čárou 

(Obr. 18). 
 

 

Obr. 17: Příklad použití opačně orientovaných znaků pro vyjádření znaménka jevu 

Zde navíc umocněné odlišnou barevnou výplní. 
 

 

Obr. 18: Možnosti vyznačení referenční hodnoty 
 

Graficky zajímavé a přehledné je i použití součtového kartodiagramu. Pro uživatele je 

mnohdy jednodušší vyčíst přesné hodnoty jevu právě při použití této metody, než při 

použití parametrického diagramu. Lze si vybrat ze dvou přístupů – skládání znaků 

konstantní velikosti, nebo použití sady znaků různých velikostí.50  

 

                                                             
50 Více viz pod kapitola 4.4 „Bodové znaky“, oddíl „Bodové kartodiagramy“, v které je konstrukce 
součtových diagramů popsána. 
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Pokud není rozptyl zobrazovaných hodnot příliš velký, a není-li požadováno zobrazení 

přesné hodnoty (tj. stačí hodnota zaokrouhlená), lze použít znaků konstantní velikosti, kdy 

jeden znak představuje konkrétní konstantní objem (např. 100 přistěhovalých). Hodnota 

jevu v území je pak zobrazena příslušným počtem znaků. Zobrazená hodnota je většinou 

přibližná, resp. zaokrouhlená – záleží na objemu, který použitý znak představuje. 

 Bude-li jeden znak představovat jednu jednotku jevu (např. jednoho přistěhovalého), 

zobrazená hodnota bude bez zaokrouhlení. Bude-li však znak představovat například 

100 přistěhovalých, bude nutné zobrazované hodnoty zaokrouhlit na sta. 

 

Je-li škála hodnot velká, a chceme zároveň zobrazit hodnoty přesněji, bez velkého 

zaokrouhlení, je vhodné použít znaků více. Každý znak bude mít jinou, logicky 

odstupňovanou hodnotu, např. dělení po mocninách desíti (10, 100, 1 000,…)  

Obr. 19). Je třeba dbát, aby byly znaky svou velikostí od sebe dobře odlišitelné, a také na 

vhodný vzájemný poměr velikostí, aby po složení znaků neměla nižší hodnota jevu 

výraznější grafickou reprezentaci než vyšší hodnota.  

  

Součtovým kartodiagramem lze vhodně doplnit jednoduchý diagram, kdy touto druhou 

metodou jsou zobrazeny jevy až od určité velikosti. V územích, v kterých je hodnota jevu 

menší než tato minimální velikost, je hodnota reprezentována počtem znaků 

(tj. součtovým kartodiagramem) (Obr. 20).51  
 

 
 

 

Obr. 19: Příklad součtového diagramu 

 
Obr. 20: Srovnávací diagram s použitím teček namísto diagramů pro malé hodnoty jevu 
 

                                                             
51 Tato metoda byla použita například v Atlase Slovenskej socialistickej republiky (Mazúr, Kelemen, 
1980). 
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Často nastává situace, kdy uživatele zajímají v územích kromě migračního salda 

a ostatních souhrnných ukazatelů i počty vystěhovalých do konkrétních míst – 

zobrazování těchto dat spadá pod zobrazování migračních tahů a zabývá se jím jedna 

z následujících kapitol. Tato problematika se částečně kryje s otázkou určování 

a zobrazování migračních center a jejich zázemí, které je také věnována samostatná 

kapitola. Rovněž struktura (věková, profesní, národnostní,…) migrantů je popisována 

v samostatné kapitole.  

5.1.2 Více absolutních ukazatelů 

Pro zobrazení více jevů je opět nejsnadnější použít některého kartodiagramu. Základní 

absolutní migrační ukazatele (počet přistěhovalých a vystěhovalých, saldo a obrat) mají tu 

výhodu, že jsou navzájem dopočitatelné z libovolné z nich složené dvojice. Zobrazujeme-li 

najednou počet přistěhovalých a počet vystěhovalých, lze použít takovou metodu, která 

bude kromě vysloveného zobrazení těchto počtů ukazovat zřetelně i migrační saldo nebo 

obrat. Při vybírání konkrétních znaků je vhodné dbát na vzájemné vztahy ukazatelů 

a použít takové charakteristiky znaků (např. tvar), které vzájemné vztahy vhodně 

reprezentují. Ukazatele je možné zobrazit buď každý samostatně, nebo ve vztahu (např. 

za použití srovnávacího diagramu), nebo předem spočítat jejich poměr a zobrazit tak 

namísto dvou absolutních hodnot pouze jednu hodnotu relativní. 

 

Pro zobrazení některých vzájemných poměrů (počet přistěhovalých ku velikosti obce, 

saldo ku obratu, apod.) je často vhodnější použít přímo tento poměr (jeden údaj) 

a zobrazit jej, namísto dvou hodnot. Do této kategorie spadají hlavně takové ukazatele, kdy 

jeden údaj je součástí druhého (např. počet imigrantů lze vztáhnout k celkové velikosti 

populace), ale i poměrná čísla dávající do vztahu dvě více či méně nesourodé hodnoty 

(např. počty migrantů v různých obdobích). Této problematice je věnována samostatná 

kapitola dále v textu. 

 

Jsou ale situace, kdy chce tvůrce mapy umožnit uživateli, aby nahlédnul vzájemný poměr 

právě z vizuálního srovnání porovnávaných hodnot, a ne jen z čísla vyjadřujícího jejich 

poměr. Lze vymezit dva přístupy – buď je možné jevy zobrazit všechny samostatně 

(tj. použít pro každý vlastní diagram), nebo je zobrazit v rámci jednoho či více diagramů 

tak, že je z nich viditelný i vzájemný vztah jevů. 

 

Pokud používáme pro každý zobrazovaný údaj samostatný diagram (ne tedy zobrazení 

jednoho údaje jako výseku v diagramu zobrazujícím „nadřazený“ údaj – např. počet 

přistěhovalých v rámci celého migračního obratu), rozlišujeme, zda se jedná o jevy 

se stejnou jednotkou, nebo různou. Jevy s různou jednotkou lze zobrazovat dvěma 
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odlišnými diagramy v podstatě bez aditivních omezení52, je pouze třeba dbát, aby 

nedocházelo k přílišné disproporcionalitě jevů při zobrazení. 

 Při současném zobrazení počtu imigrantů a počtu nových bytů by neměly velikosti 

diagramů vzbuzovat dojem, že na každého přistěhovalého do konkrétního území 

připadá jeden nebo více nových bytů, není-li to pravda. 

 

Pro jevy se stejnou jednotkou obecně platí přísnější kritéria použití, protože by měla 

zůstat zachována možnost jejich vzájemného (nezkresleného) porovnání. 

 Má-li být zajištěna porovnatelnost nejen jedné proměnné napříč územími, 

ale navzájem mezi jednotlivými proměnnými, je třeba zachovávat shodnou 

konstrukci diagramů pro všechny zobrazované proměnné (stejné měřítko, stejný 

princip výpočtu velikosti diagramu, apod.). Při použití rozdílných charakteristik 

zobrazení dochází k disproporcionalitě, a tím ke zkreslení čtení mapy.  

 V některých případech není příliš vhodné určovat velikost diagramů podle 

intervalů namísto funkčního odvození. Může se totiž stát, že v jednom území dva 

vyobrazované údaje budou zařazeny do stejného intervalu, což povede 

k znemožnění porovnat, který z údajů je (a o kolik) větší.  

 Mějme obci se 600 přistěhovalými a 900 vystěhovalými, a stupnici různě velkých 

znaků pro kategorie „0–500, 500–1 000, 1 000–1 500, více než 1 500“. Pak oba 

údaje – počet vystěhovalých i počet přistěhovalých spadají do druhé velikostní 

kategorie, ve výsledku tedy na mapě nebude znát, zda bylo v obci migrační saldo 

kladné či záporné. 

Jediným možným řešením je přidání informace o velikosti jevu formou textu 

dovnitř diagramů. Použití odlišné barvy pro výplň znaků problém dostatečně 

neřeší. To, že by nebyla vidět velikost rozdílu zobrazovaných hodnot, lze zdánlivě 

vyřešit použitím barevné stupnice, která by rozdíly v rámci jednoho intervalu 

zobrazovala. Zde ovšem vyvstává nejednotnost se zobrazením rozdílů pro ty 

dvojice hodnot jevů, z nichž každá spadá do jiného intervalu. 

 Mají-li oba jevy stejnou jednotku a zároveň jsou jejich hodnoty řádově odlišné 

(např. migrační obrat a velikosti populace v území) je třeba použití diagramů 

řádně promyslet, protože při použití navzájem srovnatelných diagramů by 

ve výsledku byla mapa nepřehledná. Teoretickým řešením je použití různých 

měřítek při konstrukci diagramů, což ovšem vede ke zkreslení při intuitivním 

porovnávání těchto dvou počtů v jednom území navzájem. Při použití odlišných 

typů diagramů (např. jednoduchý a součtový) je také obtížné hodnoty obou jevů 

navzájem porovnat. Výhodou tohoto řešení oproti předchozímu je, že díky 

rozdílnosti konstrukce uživatele nemusí napadnout obě hodnoty navzájem 

porovnávat.  

 

                                                             
52 Samozřejmě platí podmínky a omezení plynoucí z metody kartodiagramu a z obecných 
doporučení ohledně tvorby map. 
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Pro takové znázornění jevů, které kromě jejich absolutních hodnot ukazuje i jejich 

vzájemný vztah (např. migrační saldo jako výsledek rozdílu mezi přistěhovalými 

a vystěhovalými) je vhodné použít strukturní, nebo srovnávací diagram. Srovnávací 

diagram se hodí pro srovnání dvou a více jevů, které mají stejné jednotky a podobný 

rozsah hodnot. Každý zobrazovaný jev je reprezentován jedním diagramem, všechny jsou 

stejného typu. Diagramy jsou k sobě přiložené tak, že dohromady skládají plný úhel 

(360°). Podle počtu kategorií je volen tvar diagramu. Pro dvě se používají půlkruhy, čtyři 

kategorie mohou být reprezentovány čtverci, pravoúhlými trojúhelníky, nebo čtvrtkruhy. 

Pro jakýkoliv jiný počet kategorií lze použít kruhové výseče (příp. rovnoramenné 

trojúhelníky) se stejným středovým úhlem. Jevy jsou odlišeny pozicí v diagramu, případně 

také výplní. Výplň lze případně použít i pro zobrazení jiného ukazatele, který se k jevu 

vztahuje (např. relativizovanou hodnotu). 

 

Srovnávací diagram lze skombinovat se součtovým diagramem. Do určité velikosti jevu 

(např. počtu migrantů) je každá událost zastoupena jedním znakem (vhodné jsou např. 

tečky), a až od určité velikosti je použit srovnávací diagram (Obr. 20). Mezní velikost jevu 

určíme podle jednotek jevu (tj. zda bude jeden znak představovat jednu událost, nebo 

deset událostí). Jelikož při více než pěti znacích klesá výrazně schopnost rychle 

nahlédnout počet objektů, nemělo by být najednou použito více než zhruba pět znaků 

(Kaufman et al., 1949).  

 

Jevy, z nichž jeden obsahuje všechny ostatní, lze dobře zobrazit pomocí strukturního 

diagramu. „Hlavní“ jev (ostatní ze zobrazovaných jevů jsou jeho složkou) je vyjádřen 

diagramem, v němž je zobrazena výseč o velikosti druhého jevu.53  
 

Počet vystěhovalých a počet přistěhovalých 

Pro společné zobrazení počtu přistěhovalých a vystěhovalých (a zároveň tedy také salda 

a/nebo obratu) lze nejlépe použít dvou diagramů – jeden pro přistěhovalé, jeden pro 

vystěhovalé – se stejným principem konstrukce, tj. stejný typ diagramu, se stejnou funkční 

závislostí na velikosti jevu (tedy počtu vystěhovalých, resp. přistěhovalých). Oba diagramy 

jsou umístěny tak, aby bylo snadné určit, zda došlo migrací k přírůstku nebo úbytku 

obyvatel.  

 Digramy lze buď umístit vedle sebe (tzv. složený kartodiagram), nebo je umístit 

přes sebe (pak se jedná o srovnávací kartodiagram). Umístíme-li je vedle sebe, lze 

z nich snáze vidět migrační obrat, jsou-li umístěny přes sebe, lze snáze zobrazit 

migrační saldo. 

 Při umístění vedle sebe je vhodné použít takové tvary a umístění, aby byl patřičně 

vystihnut opačný charakter jevů. Mezi použitelné tvary lze zařadit zejména 

půlkruhy a trojúhelníky, které je možné přiložit k sobě rovnou stranou (řezem, 

resp. podstavou). Jeden půlkruh/trojúhelník zobrazuje přistěhované, druhý 
                                                             
53 Více se zobrazení struktury jevů věnuje podkapitola 5.3 „Zobrazení struktury jevu“. 
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vystěhované, a umístěny mohou být buď svisle (zejména při použití půlkruhů), 

nebo vodorovně, kdy vrchní diagram zobrazuje přistěhovalé a spodní vystěhovalé. 

Hodnoty jevu (tj. počty vystěhovalých a přistěhovalých) by měly být 

reprezentovány obsahem digramů, případně délkou parametrů při zachování 

poměru velikostí všech stran (resp. parametrů) diagramů. Je třeba mít stále 

na paměti, že u trojúhelníkových diagramů musí při změně velikosti zůstat 

zachován poměr podstavy a výšky54. Kromě umístění lze odlišnost jevů vyjádřit 

i rozdílnou, dostatečně kontrastní, výplní. 

 U srovnávacího kartodiagramu dbáme, aby byly oba jevy jasně čitelné (tedy aby 

spodní nebyl vrchním nevhodně překryt), a aby jejich rozdíl (tj. migrační saldo) byl 

dostatečně zřejmý. Je nutné zvolit takovou výplň, aby bylo jasné, že jde o překryv 

diagramů. Při použití kruhových diagramů je vhodnější použít coby dotykové 

místo bod na spodní části obvodu, než střed kruhů. Použijeme-li čtvercové 

diagramy, jako místo dotyku volíme levý dolní roh, nebo střed spodní strany. 

U jiných tvarů je vhodné za bod dotyku volit střed spodní podstavy, případně je 

všechny centrovat na střed obrazce. Spodní diagram zachycuje vždy jev s vyšší 

hodnotou. Část jeho plochy, která zůstala nepřekrytá vrchním diagramem, 

zobrazuje zároveň velikost migračního salda. (Obr. 21) 

 Při použití kruhového diagramu není pro uživatele příliš snadné přesnou hodnotu 

migračního salda zjistit (jinak než měřením a výpočtem). Použití čtvercového 

či obdélníkového diagramu nabízí možnost diagram rozdělit na menší čtverce 

(nebo obdélníky), a hodnotu jevů lze lehce získat jejich spočtením. Rozdělení 

diagramu do menších částí s přesně danou velikostí je ekvivalentní metodě 

součtových diagramů. 

 Pro současné zobrazení počtu vystěhovalých a přistěhovalých lze použít 

i sloupcové diagramy (resp. sloupcový graf) o dvou vedle sebe umístěných 

sloupcích.55 Tato metoda sice nesplňuje zcela požadavek na vizuální reprezentaci 

opačné charakteristiky jevů, opačnost jevů lze ale dostatečně znázornit rozdílnými 

barevnými výplněmi. Umístěním sloupců vedle sebe je zřetelně patrné migrační 

saldo, poměrně dobře lze vyčíst i migrační obrat. 

Pro zobrazení migračního salda a obratu zároveň lze použít obdélníkový diagram, jehož 

plocha bude záviset na velikosti obratu, a část té plochy (podle absolutní hodnoty 

migračního salda) bude vyznačena odlišnou výplní a bude zobrazovat migrační saldo. 

Je nutné použít dvě barvy – pro kladné a záporné saldo odlišné. Zbytek plochy obdélníku 

by měl být vyplněn neutrální barvou/rastrem. (Obr. 22) 
 

                                                             
54 Viz popis konstrukce konkrétních typů diagramů v kapitole 4 „.Konstrukce a použití základních 
kartografických metod“. 
55 Tato metoda je použita pro zobrazení počtu imigrantů a emigrantů například v atlase Collins 
student world atlas (Collins, 2009). 
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Obr. 21: Srovnávací diagram 

Příklady možného vzájemného umístění diagramů (v horním řádku) a nevhodného umístění 

(spodní řádek). 
 

 

Obr. 22: Zobrazení migračního obratu a salda jedním diagramem 

Počet vystěhovalých, počet přistěhovalých, migrační obrat a migrační saldo 

Existují možnosti, jak zobrazit zároveň všechny hlavní absolutní migrační ukazatele 

(tj. obrat, saldo, počet vystěhovalých a počet přistěhovalých). Vychází se přitom 

ze skutečnosti, že migrační obrat je roven součtu počtu přistěhovalých a vystěhovalých. 

Základním znakem je diagram, jenž svou velikostí reprezentuje migrační obrat, a který je 

rozdělen na dvě části – vystěhovalé a přistěhovalé. Vhodným způsobem je u příslušné části 

(podle znaménka) zobrazeno migrační saldo.  

Nejsnáze to lze reprezentovat kruhovým diagramem, kdy má každá ze dvou výsečí 

diagramu (vystěhovalí a přistěhovalí) jinou výplň (nejvhodnější jsou různé rastry stejné 

neutrální barvy, nebo barvou odlišené rastry), a v příslušné části je barevným rastrem 

(nebo barevnou výplní; barva odpovídá znaménku salda) vyznačena výseč odpovídající 

velikostí migračnímu saldu (Obr. 23) 

 Místo rastru lze pro vyznačení vystěhovalých a přistěhovalých použít i odlišných 

barev, může to však vést k omezení přehlednosti celé mapy. Volba závisí zejména 

na tom, poměr jakých hodnot je na mapě prioritní – zda je to poměr vystěhovalých 

a přistěhovalých, nebo poměr migračního salda a obratu. Místo kruhového 

diagramu lze obdobně použít sloupcový diagram (Obr. 24). 
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 Je dobré si uvědomit, že kruhový diagram sice reprezentuje čitelněji strukturu 

jevu, je z něj ale obtížnější určit konkrétní hodnoty. Naproti tomu „pravoúhlé“ 

(obdélník, čtverec,…) diagramy jsou vhodnější pro snadné odvození konkrétních 

hodnot jevů, vzájemné poměry jsou ale odhadnutelné méně intuitivně než 

u kruhového diagramu. 
 

 
 

Obr. 23: Způsob zobrazení migračního obratu s vyznačeným přispěním vystěhovalých 

a přistěhovalých a migračního salda 

Velikost kruhu odpovídá migračnímu obratu. Výseč zvýrazněná barevnou výplní ukazuje velikost 

migračního salda. 
 

 
 

Obr. 24: Zjištění počtu přistěhovalých a vystěhovalých ze sloupcového diagramu 

zobrazujícího migrační obrat a saldo 
 

 

Obr. 25: Zobrazení kladného a záporného migračního salda zároveň 
 

Celkové migrační saldo 

Jedním z migračních ukazatelů je celkové migrační saldo. To vzniká součtem migračního 

salda vnitřní migrace a migračního salda zahraniční migrace. Jedná se tedy o celkový 

nárůst/úbytek obyvatel vlivem vnější i vnitřní migrace. Můžou nastat tři situace – obě dílčí 

salda jsou kladná, obě dílčí salda jsou záporná a jedno saldo je kladné a druhé záporné. 
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První dvě situace lze zobrazit vcelku snadno jednou ze standardních kartografických 

metod zobrazujících součet dvou hodnot.  

 Nejvhodnější je použít součtový kartodiagram, kdy jsou vnitrostátní a mezistátní 

saldo rozlišené použitím různých barev. Tato metoda umožňuje snadné čtení 

celkové velikosti migračního salda i dílčích migračních sald, včetně jejich 

vzájemného porovnání. 

  Máme-li tedy území, kde je hodnota salda vnitrostátní migrace 100, a hodnota 

salda mezinárodní migrace 50, bude výsledná čistá migrace zobrazena v daném 

území deseti modrými znaky a pěti zelenými (při poměru jeden znak ~ 

10 imigrantů) – barva znaků odlišuje, zda šlo o vnitřní nebo vnější migraci. 

 Jinou variantou je srovnávací diagram, kdy jsou vedle sebe umístěny dva půlkruhy, 

z nichž jeden zobrazuje hodnotu salda vnitřní migrace a druhý saldo vnější 

migraci. Je-li jedna hodnota výrazně menší než druhá, a daný půlkruh by tedy byl 

nezřetelný, lze do určitého počtu (např. 6) přistěhovalých/vystěhovalých použít 

součtový diagram (tj. za každý migrant bude reprezentován jedním znakem – 

tečkou, čtverečkem,…), a od daného počtu použít srovnávací diagram. Tato metoda 

umožňuje snadné vizuální porovnání velikostí vnitřního a vnějšího migračního 

salda navzájem i napříč územím.  

V situaci, kdy je jedno saldo záporné a druhé kladné je zobrazení obtížnější, není však 

nemožné. Nosným principem je zobrazení kladného salda, jehož odpovídající část je 

„přeškrtána“ záporným saldem (Obr. 25). Použít lze i principu opačného, totiž že záporné 

saldo je překryto saldem kladným – záleží vždy na tom, zda klademe důraz na nárůst nebo 

pokles počtu obyvatel.  

5.1.3 Proměna v čase 

Není ojedinělé, že chce autor v mapě zobrazit změny hodnoty ukazatele v průběhu více 

časových období. Jednou z možností je vytvořit více samostatných map, kdy na každé bude 

zobrazeno jedno období. Jsou-li navzájem porovnávána pouze dvě období (která musí být 

stejně dlouhá), lze vypočíst podíl (popř. rozdíl) hodnot, označit jej jako „index změny“ 

(např. „meziroční změna“) a tuto hodnotu v mapě odpovídajícím způsobem znázornit. 

Nebo je možné v jedné mapě zachytit hodnoty jednotlivých porovnávaných období 

najednou.  

 

Je-li snaha ukázat časový vývoj více jevů zároveň, je ve většině případů jednoznačně 

nejlepší vytvořit pro každý rok samostatnou mapu. Zaznamenání vývoje všech jevů v jedné 

mapě vede většinou ke zbytečné nepřehlednosti mapy, i když existují případy, kdy časový 

průběh více jevů na mapě zobrazit lze víceméně bez újmy na přehlednosti (např. 

doplňují-li se jevy navzájem, jsou-li nejvýše tři, a je-li jejich vývoj přímočarý, tj. buď 

rostoucí, nebo klesající). Při použití sady map je nutné ve všech mapách použít stejné 

metody, stupnice, klasifikace, atp. pro snadnější rychlou orientaci a přesun mezi mapami. 

Měly by být také použity stejné sady barev (nebo alespoň velice podobné – tedy buď 
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podobné odstíny, nebo různé odstíny ale velmi nízká sytost), aby různá barevná provedení 

nerušila dojem všech map jako jednotného celku. Výhodou vytvoření více map je možnost 

analýzy každého roku zvlášť, zejména díky usnadnění přehlednosti situace v daném roce 

napříč celým zobrazovaným územím. Sadu map je vhodné použít také v případě, kdy 

máme pro jednu proměnnou data z velkého množství let. Opět platí, že pro každou ze sady 

map je nutné použít stejnou zobrazovací metodu (stejný mapový klíč). Je-li použita pouze 

jednoduchá metoda, se značnou schematizací (např. barevné zvýraznění obcí, do kterých 

se přistěhovalo libovolné množství cizinců konkrétní národnosti), může být výsledné dílo 

nejen informativní, ale také vizuálně zajímavé56 – vždy samozřejmě záleží i na charakteru 

dat a schopnostech autora. 

 

Zajímá-li nás hlavně prostorové rozložení velikosti změny jednoho jevu s důrazem 

na hodnotu změny (ať už absolutní nebo relativní), a není-li nutné zobrazit konkrétní 

hodnoty jevu na začátku a na konci období, za které je změna počítána, je vhodné zobrazit 

přímo velikost změny, nikoliv hodnoty jevu. Změnu lze vyjádřit buď relativně jako podíl 

hodnot v porovnávaných obdobích, nebo absolutně jako jejich rozdíl.  

  Uvažujme změnu migračního salda mezi dvěma lety. V daném území bylo v prvním 

roce migrační saldo +800 lidí a v druhém roce +1200. Zvýšení obratu můžeme tedy 

vyjádřit buď absolutní hodnotou jako 1200 – 800 = 400 („Ve druhém roce byl 

migrační obrat o 400 lidí vyšší než v roce prvním“), nebo relativní  hodnotou 

1200/800 = 1,5 („V druhém roce byl migrační obrat o polovinu větší než v prvním 

roce“57). 

Zobrazení na mapě je pak stejné jako zobrazení kterékoliv jiné absolutní nebo relativní 

hodnoty. V mapě je také kromě rozdílu možné zobrazit i jednu z porovnávaných hodnot 

(vhodnější je aktuálnější hodnota). 

 

Pro absolutní rozdíl lze použít buď kartodiagramy, kdy velikostní kategorie rozdílu jsou 

reprezentovány vzrůstající velikostí znaků. Je vhodné použít takový znak, aby ukazoval, 

zda šlo o nárůst nebo pokles – vyjádřit to lze nejlépe tvarem (např. trojúhelník 

orientovaný nahoru/dolů). 

 

Pro relativní změnu je vhodnější použít jinou reprezentaci než velikostí znaků. Hodí se 

tedy barevná kvantitativní stupnice (tj. zobrazující vzrůstající velikost jevu), kterou lze 

vyplnit celé příslušné území, nebo pouze zastupující znak. Mapové znaky jsou všechny 

o stejné velikosti a tvaru, v každém území bude jeden umístěn, a barva reprezentující 

                                                             
56 Viz například mapa vývoje oblastí sucha v USA v letech 1896–2012 (Haeyoun a Quealy, 2012). 
57 Zde je nutno poukázat na rozdíl mezi vyjádřením „o polovinu větší“ a „půlkrát větší“ (nehledě 
na spornost smysluplnosti tohoto výrazu), nebo např. „větší o dvojnásobek“ a „dvakrát větší“. 
Je-li něco větší „o polovinu“, případně „o dvojnásobek“, je k původní hodnotě připočítán 
několikanásobek původní hodnoty (zde konkrétně „půlnásobek“, případně dvojnásobek). Výsledná 
hodnota je tedy pak 1,5krát, resp. třikrát větší než původní hodnota. Je-li naopak něco „půlkrát 
větší“, resp. „dvakrát větší“, původní hodnota se násobí – výsledkem je tedy polovina původní 
hodnoty, resp. dvojnásobek. 
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místní hodnotu relativní změny bude použita jako jeho výplň. Výhoda oproti vyplnění 

celého území je, že při plošně nestejnorodých územích bude omezen vliv velikosti a tvaru 

území na vnímání hodnot změny. Navíc může velikost znaku zobrazovat jednu 

z porovnávaných hodnot. 

 

Zobrazení hodnot jevu v různých obdobích přímo do jedné mapy je vhodné zejména 

v případě, kdy je snaha zachytit (se stejnou důležitostí) časovou změnu a prostorovou 

diferenciaci této změny a zároveň zachovat možnost zjistit konkrétní hodnoty jevu 

v daných obdobích. Jako vyjadřovací metodu je nejvhodnější použít kartodiagram 

(nejčastěji složený), nebo časový vývoj jevu v jednotlivých částí území zachytit v grafech, 

a ty pak na mapě do příslušných území lokalizovat. 

 

Zvláštním případem je porovnání pouze dvou časových hodnot. Aktuálnější hodnotu 

znázorníme kartodiagramem obvyklým způsobem. Hodnotu, ke které porovnání 

vztahujeme (tj. údaj z nějakého předchozího období) zobrazíme stejnou metodou, zvolíme 

ale takovou grafickou reprezentaci, aby vizuálně nezastínila aktuálnější hodnotu. Vhodný 

je například kruhový kartodiagram, kdy je referenční hodnota zobrazena prázdným 

kruhem s čárkovanou čárou obvodu, a aktuální hodnota pak jako kruh s výplní i plným 

obvodem. 

 

Složený diagram se obecně hodí více pro takový jev, který buď pouze roste, nebo pouze 

klesá. Tato monotónnost platí pro každou část zobrazovaného území zvlášť, takže jev 

může v jedné části území ve sledovaném období růst, a v jiné části se zmenšovat. 

Pro každý rok se vytvoří jeden diagram, všechny se stejným principem konstrukce, ale 

různou vizuální úpravou (výplň, obrys,…), které se na mapě položí přes sebe. Bodem 

dotyku bude buď střed spodní hrany (u trojúhelníků, půlkruhů,…), nebo levý dolní roh 

(pro čtvercové diagramy), nebo pro kruhový diagram nejníže položený bod. Je-li tendence 

jevu různá v různých územích, je třeba dbát na to, aby měly diagramy takový obrys 

a výplň, která umožní je skládat přes sebe oběma způsoby (diagram zobrazující první rok 

může být největší nebo naopak nejmenší), aniž by došlo ke ztrátě přehlednosti. Je třeba 

zvolit takovou vizualizaci, která bude korespondovat s tendencí jevu, tedy vhodně 

ilustrovat, zda je jev rostoucí nebo klesající. Toho lze docílit použitím pevně stanovené 

výplně (spolu se stylem obrysu) pro každý ze zobrazovaných časů. Nejstarší údaj bude 

nejsvětlejší, nejnovější nejsytější. Tím se docílí toho, že bude na mapě vizuálně zřejmé, zda 

došlo k poklesu nebo k nárůstu (Obr. 26). Obdobně lze použít vzrůstající hustotu rastru. 

Použití složeného diagramu pouze pro rostoucí nebo klesající jevy přispívá ke snadné 

čitelnosti mapy. Monotónnost jevu není nutnou podmínkou, ale je vhodné ji zohlednit při 

výběru metody, zvláště při porovnání více než tří období. 

 

Časový vývoj hodnot lze úspěšně zobrazit také srovnávacím diagramem. Mohou jím být 

znázorněny hodnoty, jež v rámci sledovaného období rostou i klesají. Každý zobrazovaný 
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údaj bude reprezentován jedním diagramem (všechny diagramy musí být stejného typu). 

Vhodnými tvary jsou půlkruhy, čtverce, pravoúhlé nebo obecně rovnoramenné 

trojúhelníky, čtvrtkruhy nebo kruhové výseče. Diagramy se navzájem dotýkají minimálně 

jedním bodem – středem půlkruhů, vrcholy čtverců, vrcholy trojúhelníků, apod. – a jsou 

k sobě přiloženy tak, že zaplňují plný úhel (360°) (Obr. 27). Při použití trojúhelníků nebo 

kruhových výsečí musí mít tedy všechny tvary stejné vrcholové úhly. 

 

Je-li jev zastoupen v nějakém území výrazně méně než ostatní jevy, lze tuto metodu 

kombinovat se součtovým diagramem. Do určitého počtu událostí (migrantů) je každá 

událost zastoupena jedním znakem (vhodné jsou např. tečky), a až od určité velikosti je 

použit srovnávací diagram. Minimální velikost jevu, která už bude zobrazena diagramem, 

určíme podle jednotek jevu (tj. zda bude jeden znak představovat jednu událost, nebo 

deset událostí) tak, že by nemělo být najednou použito více než zhruba pět znaků. 
 

 
Obr. 26: Ukázky možné vizualizace monotónního vývoje jevu 
 

 

Obr. 27: Použití srovnávacího diagramu pro zobrazení nemonotónního vývoje jevu 
 

 

Obr. 28: Použití složeného srovnávacího diagramu pro zobrazení vývoje více jevů 

(resp. více kategorií jevu) 
 
 

Srovnávací diagram v kombinaci se složeným diagramem lze použít také pro zobrazení 

časového vývoje více jevů najednou. Každý jev je reprezentován jedním složeným 
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diagramem, které jsou součástí srovnávacího diagramu (Obr. 28). Opět je pro každý jev 

zvlášť nutné, aby (jsou-li zobrazena více než dvě období) byl v každém dílčím území buď 

rostoucí nebo klesající. 

 

Lze také použít přímo grafy, které zobrazují průběh jevu (sloupcový graf, liniový graf, 

apod.), a tyto grafy umístit na mapě do příslušných území. Tato varianta je vhodnější při 

větším množství dat (jak z hlediska více zaznamenaných let, tak při více jevech). 

Její nevýhodou je, že je na ní složitější porovnat jev napříč územím v jednom období 

(v jednom roce) a mapa tak díky přítomnosti grafů působí více technicky a může se tedy 

uživateli zdát méně estetická. 

5.2 Poměrné ukazatele 

Poměrné ukazatele jsou takové, které vyjadřují poměr nějakých dvou hodnot. Z hlediska 

měřitelnosti lze odlišit bezrozměrné proměnné (vzniknou podílem hodnot se stejnými 

jednotkami, tedy například porovnání hodnot jevu v různých obdobích, nebo efektivnost 

migrace) a proměnné s jednotkou (například počet migrantů na km2, počet přistěhovalců 

na 1 000 obyvatel apod.)58. Proměnné s jednotkou lze dále rozdělit podle toho, k jaké 

jednotce se vztahují. Z hlediska kartografie je důsledně rozlišováno, zda jde o přepočet 

na jednotku plochy, nebo jinou jednotku (na 1 000 obyvatel apod.), protože se od toho 

odvíjí doporučovaná kartografická reprezentace.  

 

Příklady poměrných ukazatelů jsou: 

 Čistou míru migrace (migrační saldo ku populaci) 

 Hrubou míru migrace (migrační obrat ku populaci) 

 Efektivnost migrace (migrační saldo ku obratu) 

 Intenzitu migrace (migrační saldo ku exponované populaci) 

 Míru emigrace a míru imigrace (počet přistěhovalých, resp. vystěhovalých 

ku populaci) 

 Poměr přistěhovalých ku vystěhovalým (či naopak) 

 Podíl cizinců v populaci 

 Podíl dvou časově různých hodnot  

 

Lze rozlišit dva druhy kartografické reprezentace. Buď je znázorněna přímo hodnota 

poměru (zlomku), nebo jsou zobrazeny obě poměřované (absolutní) hodnoty. Zobrazování 

absolutních hodnot se věnuje předcházející kapitola, zde bude důraz kladen tedy zejména 

na první případ, tedy na zobrazení relativizovaných hodnot.  

 

                                                             
58 Nutno podotknout, že toto rozdělení není až tak přesné – i bezrozměrné proměnné totiž vyjadřují 
podíl něčeho ku něčemu, a lze je tak tedy číst. Například podíl vystěhovalých a přistěhovalých lze 
přečíst jako „počet přistěhovalých na jednoho vystěhovalého“. 
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Pro zobrazení relativních hodnot se v kartografii užívá metoda kartogramu – příslušné 

území je vyplněné takovou barvou nebo rastrem, která odpovídá hodnotě proměnné 

v území. Relativní hodnota takto zobrazovaná musí být přepočtena na jednotku plochy 

území. V demografii se častěji setkáváme s přepočtem na jiné jednotky (na 1 000 obyvatel, 

na 1 000 exponovaných osob, apod.). Pro zobrazení těchto relativních hodnot, které se 

nevztahují k ploše území, lze použít metodu pseudokartogramu. Pro obě tyto metody je 

potřeba vytvořit stupnici (nejčastěji barevnou), na základě které jsou územím přiřazeny 

odpovídající výplně. Jinou variantou je použití stejné barevné stupnice pro výplň bodových 

znaků, které mohou navíc samy o sobě nést informaci o velikosti nějakého absolutního 

ukazatele (např. velikost obce, celkový migrační obrat, apod.). 

5.2.1 Jedna a více relativních hodnot 

Nejčastěji používanou metodou sloužící k zobrazení relativních hodnot v mapách je 

metoda kartogramu. Jev je relativizován, tedy vztažen k území (k ploše, k velikosti 

populace, k velikosti exponované populace, apod.). Na základě rozmezí a rozložení hodnot, 

které se napříč zobrazovaným územím vyskytují, je vytvořena číselná stupnice, a její 

jednotlivé intervaly jsou vybarveny (resp. vyplněny rastrem) tak, aby zobrazovaly 

vzájemný vztah hodnot. Počet intervalů stupnice (a její přesné dělení, které nemusí být 

nutně na stejně velké intervaly) závisí na rozložení dat.59 

 

Pro zobrazení jednoho relativního ukazatele si vystačíme s jednou stupnicí. Výplně 

jednotlivých intervalů jsou limitované pouze požadavkem na čitelnost mapy, intuitivnost 

zvolené výplně (to platí zejména pro barvy, které by měly být se zobrazovaným jevem 

asociované, nebo neutrální) a výslednou celkovou estetičnost mapy. Z důvodu větší 

přehlednosti při použití celistvě zaplněné plochy než vzorku60 bývají častěji užívány 

barevné stupnice než stupnice s rastry. 

 

V rámci jedné proměnné lze odlišit hodnoty nad a pod nějakou zlomovou hodnotou 

(kladné a záporné hodnoty čisté míry migrace, hodnota nad/pod průměrem celého území, 

apod.) použitím tzv. dvoukoncové stupnice. Protilehlost může být reprezentována buď 

použitím odlišných barev (vždy ke konci stupnice s rostoucí intenzitou), nebo odlišným 

rastrem (Obr. 29). Pro hodnoty pod nulou (resp. pod průměrem) se radí používat chladné 

barvy, pro kladné hodnoty barvy teplé. Toto rozdělení není nutné dodržovat vždy, pro 

zobrazení jevu, u nějž lze nízké hodnoty považovat za kritické nebo nežádoucí je vhodné 

barevnou stupnici otočit, z důvodu použití červené barvy právě pro zobrazení negativních 

(nežádoucích) jevů. Také pokud záporné hodnoty jevu poukazují na ztrátu a kladné na zisk 

(mezi takové jevy lze řadit např. i migrační saldo), je vhodné použít pro záporné hodnoty 

použít červenou (nebo jí blízkou) barvu. 

                                                             
59 Stanovení počtu intervalů a způsoby konstrukce stupnice jsou popsány v kapitole 4 „Konstrukce 
a použití základních kartografických metod“. 
60 Zejména v situaci, kdy jsou na mapě ještě další mapové znaky – např. bodové znaky zobrazující 
absolutní velikosti jevu, nebo infrastruktura, případně další topologické prvky. 
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Zajímá-li nás detailněji pouze jeden ze dvou doplňujících se jevů (např. jen kladná čistá 

míra migrace), lze metodou kartogramu zobrazit pouze vybraná území, a zbylá území 

zůstanou nerozpracovaná (jejich plocha bude vyplněna pouze jednotnou výplní) (Obr. 

29c) (Voženílek,Kaňok et al., 2011). 

 
Obr. 29: Příklady dvoukoncových stupnic 

Barevná (a) a rastrová (b) dvoukoncová stupnice a stupnice s kvantitativním dělením pouze 

vybrané části (na příkladu hodnoty větší než 100) (c). 
 

Pro zobrazení více relativních proměnných najednou je třeba vzít v potaz, že při použití 

metody kartogramu je pro každou proměnnou příslušnou barvou vyplněné celé území. 

Je proto třeba vytvořit takové stupnice, aby mohly být navzájem překryty a zároveň 

čitelné. To je umožněno použitím rastru namísto celoplošné barevné výplně. I v tomto 

případě je ale třeba dbát na zachování čitelnosti, proto není vhodné zobrazovat tímto 

způsobem více než dva (výjimečně tři) jevy najednou. Tuto metodu lze s úspěchem použít 

např. na zobrazení roční míry migrace v porovnání s celkovým relativním meziročním 

přírůstkem/úbytkem obyvatelstva. Je přitom ovšem nutné dbát, aby byla stupnice u obou 

jevů konstruována stejným způsobem. 

 

Variantou pro vykreslení tří a více proměnných může být použití sloupcového grafu (resp. 

diagramu). Nutnou podmínkou je, aby byly všechny relativizované proměnné vztažené 

ke stejnému jmenovateli (a byly tak v rámci diagramu/grafu porovnatelné). Tímto 

způsobem lze tedy zobrazit najednou například: 

 počet přistěhovalých na 1 000 obyvatel, počet vystěhovalých na 1 000 obyvatel, 

čistá míra migrace 

 počet přistěhovalých cizinců na 1 000 obyvatel, počet přistěhovalých domácích 

obyvatel ze stejného kraje na 1 000 obyvatel, počet přistěhovalých domácích 

obyvatel z jiných krajů na 1 000 obyvatel 

Tato metoda je značně nevhodná pro zobrazení navzájem neporovnatelných ukazatelů, 

jako jsou např. intenzita migrace, efektivnost migrace a čistá míra migrace. Pro tuto 

kombinaci ukazatelů je vhodnější použít složený kartogram (tedy tři překrývající se 

stupnice), nebo je zobrazit na třech mapách vedle sebe. 

 

Mnohdy uživatele nezajímá tolik pohled na relativní ukazatel napříč územím, jako význam 

migračních center a to, jak jsou „zásobeny“ migranty z okolních oblastí. K zobrazení těchto 

vztahů existuje více přístupů, které lze rozdělit podle toho, zda se zabývají více migračními 

a) b) c) 

-30 -20 -10 0 10 20 30 -30 -20 -10 0 10 20 0 100 110 120 130 140 150 
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centry, nebo jen jedním61. Zaměřujeme-li se na jedno imigrační centrum, nebo imigrační 

region, lze všechna území na mapě rozdělit do dvou skupin – území do imigračního 

centra/regionu spadající (tj. cílové oblasti) a ty, z kterých lidé do těchto území migrují 

(tj. „zdroje“). Pro každou z těchto skupin bude použita jiná stupnice. Pro „příjemce“ bude 

zobrazen počet přistěhovalých (na 1 000 obyvatel), pro „zdroje“ počet vystěhovalých 

do imigračního regionu (na 1 000 obyvatel). Dobře působí, když jsou pro obě stupnice 

použity podobné barvy, případně pro jednu barevná stupnice (s rostoucí intenzitou 

barvy), a pro druhou rastr se stejnou barvou (odstínem), která je využita v barevné 

stupnici. Relativní hodnoty mohou být (zejména u imigračního regionu) doplněny 

absolutním počtem – buď formou textu, nebo lépe diagramem (hodí se v tomto případě 

použít graficky jednoduchý diagram, například pouze obrys kruhu)62. 

 

Může také nastat situace, kdy chceme zobrazit odlišnost jednotlivých území, a konkrétní 

hodnoty jevu nás samy o sobě nezajímají, nebo je nepovažujeme za nutné na mapě 

zobrazit také. Pak lze použít zajímavou metodu, jejímž výsledkem je mapa ukazující 

heterogenitu, nebo naopak homogenitu území. Její princip je založen na porovnání vždy 

dvou sousedících území, a podle rozdílnosti hodnot v nich je určena tloušťka jejich 

hraniční čáry. Čím si jsou sousedící oblasti podobnější, tím je hranice mezi nimi tenčí63. 

Tuto metodu lze bez problémů použít pro zobrazení porovnání relativních hodnot. 

Chceme-li ji použít pro absolutní hodnoty, můžeme pouze tehdy, když dává porovnání 

navzájem smysl – tedy když jsou oblasti navzájem přibližně stejně velké (hlavně co 

do počtu obyvatel). 

5.2.2 Relativní ukazatel v kombinaci s absolutním ukazatelem 

Relativní ukazatel je na mapě zřídkakdy zobrazován samostatně. Slouží často k doplnění 

absolutního ukazatele (nebo je jím naopak doplňován). Zobrazit oba ukazatele zároveň lze 

více způsoby, jež jsou všechny poměrně snadné na konstrukci, což je jedním z důvodů, 

proč jsou tyto mapy jedny z nejčastěji používaných pro zobrazení jednoduchých 

tematických prostorových dat.  

 

Lze vymezit tři základní metody zobrazení: 

1) Relativní proměnná je zobrazena metodou kartogramu (území, k němuž proměnná 

přísluší, je celé vyplněno náležitou výplní podle stupnice kartogramu), absolutní 

hodnota je do území dopsána formou textu. Absolutní hodnota přitom nemusí nutně 

odpovídat relativní hodnotě, ale může to být jiný ukazatel. Tento nesoulad je nutné 

uvést zřetelně do legendy, aby nedošlo ke zmatení uživatele. Například bude 

                                                             
61 Migračními centry, jejich určením a kartografickou reprezentací, se více zabývá kapitola 6 
„Migrační centra a migrační regiony“. 
62 Tato metoda byla použita například v (Mazúr a Kelemen, 1980). 
63 Tuto metodu použil pro zobrazení socio-ekonomických odlišností mezi zeměmi světa např. Field 
(2013). 
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kartogramem zobrazen podíl cizinců v populaci, a absolutní číslo bude ukazovat počet 

žádostí o azyl v daném roce.  

 

2) Relativní proměnná je zobrazena metodou kartogramu, absolutní hodnota je 

zobrazena kartodiagramem. Ani v tomto případě nemusí nutně absolutní hodnota 

odpovídat hodnotě relativní, je to však vhodné pro zajištění jasné čitelnosti mapy. 

Přítomnost plošné výplně umožňuje zjednodušit zobrazení dvoukoncových dat64, 

protože znaménko jevu může být patrné už z výplně (většinou z barvy). Kladné 

i záporné hodnoty migračního salda tak mohou být zobrazeny stejným diagramem 

(např. kruhovým), bez nutnosti odlišení orientací, nebo barvou diagramu, apod.65  

 

3) Absolutní proměnná je zobrazena kartodiagramem, její relativní hodnota je 

znázorněna výplní tohoto diagramu. V tomto případě je nutné, aby se relativní 

proměnná vztahovala k zobrazené absolutní proměnné. Je při tom jedno, zda je touto 

absolutní hodnotou relativizovaný jev, nebo referenční údaj. Je-li tedy zobrazena čistá 

míra migrace, může být absolutní proměnnou jak počet obyvatel, tak migrační saldo. 

Kromě obvyklých dvojic, jako je právě saldo a míra migrace, velikost obce a míra 

migrace, počet vystěhovalých/přistěhovalých a míra emigrace/imigrace apod. lze 

touto metodou zobrazit řadu dalších zajímavých dvojic, mezi něž lze řadit např. obrat 

a efektivnost migrace.  

5.2.3 Proměna v čase 

V případě, že chceme na mapě zobrazit proměnu hodnoty jevu napříč vybraným obdobím, 

tedy hodnoty v různých kalendářních letech, lze si vybrat, obdobně jako u absolutních 

ukazatelů, z více možných metod.  

 

Pro každý rok může být vytvořena samostatná mapa. Výsledkem je pak sada map, 

zobrazujících stejným způsobem ten samý ukazatel, pokaždé v jiném roce. (Obr. 30) 

 Tento přístup je vhodný zejména tehdy, kdy chceme zobrazit vývoj za dlouhé 

časové období. Umožňuje-li to charakter dat a je-li použita pouze jednoduchá 

zobrazovací metoda, může být výsledný soubor map graficky zajímavý.66 

 Druhou situací, v níž je zpravidla lepší použít více map, je zobrazení vývoje více 

ukazatelů. Zanesení časového vývoje všech ukazatelů do jedné mapy není sice 

nemožné, je však náročnější zachovat při něm přehlednost. 
 

 

                                                             
64 Za dvoukoncové (resp. polární, nebo také divergentní) jevy jsou považovány takové jevy, jejichž 
hodnoty rostou na obě strany stupnice, např. teplota vzduchu, nebo konečný přírůstek/úbytek 
obyvatel vlivem migrace.  
65 Tato metoda je použita např. v Atlase Československé socialistické republiky (Götz et al., 1966). 
66 Viz například mapa vývoje oblastí sucha v USA od roku 1896 do roku 2012 (Haeyoun a Quealy, 
2012). 
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Obr. 30: Změna vývoje jevu v čase za použití sady map 

Pro každý časový úsek je vytvořena samostatná mapa. 
 

Zajímá-li nás pouze hodnota změny, nikoliv přesný počáteční a koncový stav, lze spočítat 

relativní rozdíl (tj. podíl počáteční a koncové hodnoty) a ten v mapě zobrazit jednou 

z metod použitelných pro zakreslování relativních proměnných67. Do mapy lze kromě 

jejich rozdílu také přidat jednu z poměřovaných hodnot (vhodnější je ta aktuálnější). 

Výsledkem může být pak například mapa, v níž jsou použity dvě stupnice (tzv. složený 

kartogram) – jedna barevná, pro zobrazení aktuální hodnoty (např. čisté míry migrace), 

a druhá rastrová s hustotou rastru podle toho, jak moc se čistá míra migrace změnila 

vzhledem k předchozímu roku. Charakter stupnic umožňuje je navzájem překrýt, v jednom 

území lze tedy vidět jak čistou míru migrace, tak její změnu, a vztah těchto hodnot napříč 

celou oblastí lze snadno vizuálně porovnat. 

 

Poslední možností je zobrazit hodnoty z více let do jedné mapy. Jsou-li hodnoty pouze dvě 

(výjimečně tři) lze použít složeného kartogramu, který vzniká překrytím dvou (resp. tří) 

jednoduchých kartogramů. Ty musí být navzájem dobře odlišitelné tak, aby po překrytí 

zůstala zachována jasná čitelnost mapy. Vhodné je tedy použít jedné stupnice (resp. dvou 

stupnic) s rastrovou výplní a jedné barevné stupnice. Stupnice musí být nutně vytvořeny 

stejnou metodou, mít stejné intervaly. Problémem této metody je, že nelze na první pohled 

určit, zda v konkrétním území hodnota jevu vzrostla, či nikoliv a pro určení vývoje je třeba 

nahlédnout do legendy. Proto je vhodnější použít menší počet intervalů ve stupnicích 

(nejlépe tři až čtyři). 

 

Jinou variantou zachycení časového vývoje do jedné mapy s použitím kartogramu je 

rozdělit každé sledované území od středu na takový počet výsečí, jaký je počet 

zobrazovaných let (resp. období). Všechny výseče jsou stejně velké a každá výseč 

představuje jedno období. Je nutné, aby byla všechna území rozdělena stejně. Pro všechny 

výseče je použita stejná barevná/rastrová stupnice. V legendě je nutné uvést, která výseč 

představuje jaké období.68 Výhodou této metody je snadný přehled časového vývoje 

v konkrétním území. Na druhou stranu, pro zjištění stavu a jeho regionální diferenciace 

v konkrétním období napříč celým zobrazovaným územím je výsledná mapa značně 

nepřehledná a ani vývoj napříč celým územím není z mapy na první pohled snadno 

viditelný. 

                                                             
67 Obdobným způsobem může být řešeno zobrazení poměru dvou hodnot obecně, viz předchozí 
oddíl 5.2.1 „Jedna a více relativních hodnot“. 
68 Tato metoda byla použita např. v Atlase slovenskej socialistickej repupliky (Mazúr a Klemen, 
1980). 
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Možností je také vložit do mapy grafy, které zobrazují časový průběh analyzovaných 

proměnných v dílčích územích. Tato varianta působí sice nejtechničtějším dojmem 

ze všech zde navrhovaných, její výhodou je ale přesnost zobrazených hodnot, které může 

uživatel mapy snadno vyčíst z grafu. Grafy umožňují snadný přehled vývoje v daném 

území, je z nich ale složitější nahlédnout na první pohled regionální diferenciaci situace 

v konkrétním období. Také vývoj napříč celým mapovým územím není obvykle příliš 

dobře zřetelný, byť je v tomto případě mnohdy jednodušší jej nahlédnout, než při použití 

kartogramů. 

5.3 Zobrazení struktury jevu 

Pro popis a hlavně analyzování migrace je často důležité znát také strukturu migrantů. 

Mezi základní členění lze zařadit např. věkovou strukturu, důvody migrace, délku setrvání 

v migraci, na jak velkou vzdálenost se stěhují apod. Jednotlivá hlediska lze navzájem 

kombinovat, často se hledí např. na věkovou strukturu podle pohlaví.  

 

Takové kategorie vnitřního členění, které mají pouze řídké zastoupení, lze v rámci 

zachování čitelnosti sloučit pod kategorii „ostatní“. Zabývání se strukturou jevu má 

význam také pouze tehdy, když se migrace účastní dostatečné množství jedinců. U malého 

množství případů nemá příliš smysl zobrazovat jejich vnitřní strukturu a je vhodnější je 

zobrazit buď jako jednotlivé případy, nebo souhrnně. Omezující okolností je také 

dostupnost daných dat, od které se možnost popisu struktury migrantů odvíjí. 

 

Zobrazení struktury je nejčastěji realizováno sadou grafů nebo diagramů (nebo jiné 

vizuální reprezentace) zobrazujících strukturu daného jevu (např. strukturu 

přistěhovalých), které jsou umístěny v příslušných dílčích územích.  
 

Jedním z nejužívanějších diagramů je tzv. koláčový graf, tedy kruhový diagram, jenž 

představuje 100 % jevu a vnitřní členění jevu je reprezentováno rozdělením kruhu 

na výseče.  

 Graf může mít buď konstantní velikost pro všechna území, nebo může svou 

velikostí zobrazovat hodnotu celkového jevu (např. celkového počtu imigrantů) 

obdobně jako kruhový diagram. (Obr. 31) 

 Výhodou koláčového grafu je snadná a intuitivní interpretace struktury. Naproti 

tomu z něj lze ale hůře odečíst přesné hodnoty. 

Koláčový graf je nutné používat v přímém čelním pohledu, tj. nikoliv pseudoprostorový, 

byť je tak občas používán. Natočením dochází k deformaci tvaru a tím k podstatnému 

zkreslení informace (Obr. 32)(Voženílek, Kaňok et al., 2011). 
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Další možností, kterou lze pro jednoduché zobrazení struktury použít, je sloupcový graf. 

Každý sloupec zobrazuje jinou kategorii vnitřního členění. Velikost sloupce se odvíjí 

od absolutní hodnoty, součet velikostí všech sloupců pak zobrazuje celý objem (např. 

migrantů). Tato metoda je vhodná, chceme-li uživateli umožnit snadné zjištění přesných 

hodnot dílčích kategorií jevu. Je také snadné velikosti kategorií navzájem porovnat. 

Naproti tomu je ze sloupcového grafu obtížnější vyčíst relativní strukturu. 
 

 
 

Obr. 31: Výřez z mapy s použitím konstantní velikosti diagramu  

Mapa zobrazuje pouze strukturu, nikoliv velikost jevu. 
 

 
 

Obr. 32: Porovnání vizuálního poměru strukturního členění při čelním a skoseném 

pohledu 
 

Spíše než pro zobrazení struktury lze pro srovnání velikostí jednotlivých kategorií použít 

také tzv. srovnávací diagram69. Ten je složen ze dvou, nebo čtyř (výjimečně i tří, nebo více 

než čtyř) dílčích diagramů, každý zobrazující jednu kategorii. Diagramy jsou umístěny 

vedle sebe tak, že se všechny navzájem dotýkají aspoň v jednom bodě (řezem půlkruhů, 

vrcholy kruhových výsečí, vrcholy čtverců). Srovnávací diagram se hodí při nižším počtu 

kategorií. Výhodný je zejména pro dvě kategorie, protože vizuálně nezahlcuje mapu tolik, 

jako koláčový graf při stejném množství kategorií. V případě, že je některý jev zastoupen 

v daném území výrazně méně než ostatní, lze srovnávací diagram doplnit součtovým 

diagramem tak, že hodnota jevu bude do určité velikosti zobrazena součtovým 

diagramem. 

 

Zobrazení struktury i počtu zároveň umožňuje kvalitně a přehledně součtový diagram. 

Hodnotu jevu (např. počet přistěhovaných) uživatel získá spočtením znaků (tj. částí 

diagramu) v území. Aby nedošlo k chybné interpretaci vlivem různě velkých území a tudíž 

různé hustotě znaků, musí být znaky skládány vedle sebe (nikoliv náhodně rozptýlené po 

území). Pro zobrazení struktury se znakům přidává parametr barvy nebo obecně výplně 

                                                             
69 Podrobněji je konstrukce a použití strukturního diagramu vysvětleno v kapitole 4 „Konstrukce 
a použití základních kartografických metod“, podkapitola „Bodové znaky“, oddíl „Bodové 
kartodiagramy“. 
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(výjimečně lze též tvaru), kdy každý barva představuje jinou kategorii (např. jinou 

národnost). 

 Není-li škála zobrazovaných hodnot příliš velká, postačí znaky jedné velikosti. 

Jeden znak představuje konkrétní konstantní hodnotu (např. 100 přistěhovalých). 

V jednotlivých územích je pak umístěno tolik znaků, aby dohromady ukazovali 

reálný, respektive zaokrouhlený, počet událostí v tom území.  

  Budeme-li tedy mít obec v Čechách s 37 přistěhovanými, z nichž 2 budou z Afriky, 

7 z Asie, 8 z Evropy a zbylých 20 z jiných obcí v rámci ČR, bude na mapě 

reprezentována součtovým diagramem (se vztahem jeden znak ~ jeden 

přistěhovalý) ve tvaru 20 šedých čtverců, 8 modrých, 7 žlutých a 2 černé čtverce. 

 Je-li rozptyl hodnot velký, nebo pokud se chceme vyhnout přílišnému zaokrouhlení 

hodnot, lze použít sadu různě velkých znaků. Každý ze znaků zobrazuje jinou 

(logicky odstupňovanou) hodnotu (např. 10, 100 a 1000). Je vhodné, když mají 

znaky stejný tvar a liší se pouze velikostí. Barva znaků bude záviset na struktuře 

jevu – každá barva reprezentuje jednu kategorii. Je třeba rozmyslet dobře umístění 

znaků navzájem (znaky stejné barvy musí být u sebe, vhodné je také umístit u sebe 

znaky se stejnou velikostí). Zároveň je třeba mít na paměti, aby zůstala zachována 

snadná čitelnost struktury. (Obr. 33) 

  Máme-li nějaké území v ČR s 581 přistěhovalými, použijeme sadu tří znaků 

zobrazujících postupně 1, 10 a 100 přistěhovalých. Z 581 přistěhovalých jich je 

54 z Evropy, 110 z Asie a zbytek (tj. 417) je z jiných území v rámci ČR. Na výsledné 

mapě budou tedy následující znaky: 4 velké šedé, 1 střední šedý a 7 malých šedých 

(zobrazující 417 přistěhovalých z ČR), 1 velký žlutý a 1 středně velký žlutý 

(tj. 110 přistěhovalých z Asie) a 5 středně velkých modrých a 4 malé modré. 
 

 
 

Obr. 33: Příklad součtového diagramu se zobrazením struktury jevu 
 

Jinou variantou zobrazení struktury je strukturní diagram. Diagram je rozdělený na menší 

dílky, které svou výplní ukazují strukturu jevu. Rozdělení diagramu může být buď 

pravidelné (dílky stejné velikosti), nebo nepravidelné (velikost částí diagramu se odvíjí 

od zastoupení dané kategorie). 

 Diagram lze rozdělit na různě velké části podle struktury jevu – výseče jsou velké 

podle toho, jak velkou část celkového jevu zabírá dílčí jev. Příkladem tohoto dělení 

je koláčový graf nebo sloupcový diagram, rozdělený příčně podle struktury. 

 Diagram lze také rozdělit na pravidelné části a struktura je pak zobrazována 

vybarvením příslušných počtů částí. Použít lze buď čtvercový diagram 

stáří přistěhovalých: 

do 20 let 

20-59 let 

více než 60 let 

počet přistěhovalých: 

~ 2 osoby 

~ 10 osob 

~ 50 osob 
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(při rozdělení na 10x10 čtverečků se užívá označení „procentuální čtverec“ 

(Voženílek, Kaňok et al., 2011)) (Obr. 34), nebo trojúhelník. 

 Samotná velikost diagramu může být buď konstantní (je-li kladen důraz 

na zobrazení struktury jevu a možnosti tuto strukturu porovnávat napříč územím, 

bez nutnosti zahrnout absolutní velikost jevu), nebo zobrazující celkovou hodnotu 

jevu (tj. funkční závislost, nebo příslušnost k velikostní kategorii). 70 

 

Existuje i metoda, která umožňuje zobrazit strukturu jevu přímo na ploše území. Nazývá 

se strukturní kartogram, resp. strukturní pseudokartogram. Je založena na rozdělení 

celého mapového (tj. bez uvažování dílčích území) území na rovnoběžné pásy (nejčastěji 

se užívá šikmé dělení) konstantní velikosti. Každý pás představuje 100 % jevu, a je v každé 

územní jednotce členěn podle struktury jevu v ní. Je přitom nutné, aby nejmenším dílčím 

území procházely minimálně dva pásy (Obr. 35). Tato metoda není příliš často užívaná, 

převážně z důvodu složitější konstrukce (je třeba, aby pásy představující 100 % na sebe na 

hranicích území navazovaly).  
 

 
Obr. 34: Různé možnosti rozdělení strukturního diagramu 
 

 
Obr. 35: Strukturní kartogram 
 

Obecně platí, že čím větší populace (skupina), tím podrobnější členění si lze dovolit. 

Je však třeba pamatovat, že s rostoucím množstvím kategorií roste nepřehlednost mapy 

a nutnost používat při práci s mapou legendu. Kategorie, do kterých spadá jen malý počet 

migrantů (v porovnání s ostatními kategoriemi) je vhodnější označit souhrnně jako 

                                                             
70 Více o konstrukci diagramů a vytváření stupnic je uvedeno v předcházející kapitole 4 „Konstrukce 
a použití základních kartografických metod“. 
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„ostatní“. Variantou je pozměnit rozdělení kategorií a promyslet, zda by se nedaly tyto 

nízce zastoupené skupiny přidružit k nějaké obsáhlejší kategorii. 

5.3.1 Vybrané kategorie a jejich zobrazení 

Rozdělení podle pohlaví 

Jedno z nejzákladnějších rozdělení populace (a tedy i migrující populace) je podle pohlaví. 

Jelikož jde o rozdělení pouze do dvou kategorií, lze jej snadno spojit ještě s jiným 

hlediskem a zobrazit tak strukturu podle pohlaví a podle tohoto druhého hlediska (často je 

jím věk) zároveň. Chceme-li zobrazit podíl pohlaví mezi migranty, lze použít víceméně 

libovolnou z výše zmiňovaných metod, i když některé z nic jsou samozřejmě vhodnější než 

jiné. Diferenciaci je nejlépe znázornit použitím červené a modré barvy (případně jiných, 

pohlavně asociovaných barev). 

 Vizuálně přitažlivý je součtový kartodiagram. Místo obligátních čtverců lze použít 

stylizované obrysy postav. 

 Jelikož jsou odlišované kategorie pouze dvě, použití koláčového grafu (a ani jiného 

strukturního diagramu) není z důvodu výsledné grafické podoby příliš vhodné. 

Výrazně vhodnější je použít např. sloupcového diagramu (počet osob je zobrazen 

dvěma sloupci, pro každé pohlaví jedním). 

 Místo koláčového grafu lze použít také tzv. srovnávací diagram. Každé pohlaví je 

zastoupeno půlkruhovým diagramem, které jsou navzájem přiloženy vedle sebe 

tak, že tvoří jakýsi „kruh“. Velikost obou půlkruhů je dána početním zastoupením 

pohlaví mezi migranty. Výsledný diagram lze doplnit číslem (uvnitř půlkruhů) 

udávajícím přesný počet migrantů daného pohlaví. 

Věková struktura 

Dalším základním demografickým rozdělením populace je rozdělení podle věku (věková 

struktura). Zejména v procesu migrace hraje věk (spolu s pohlavím) důležitou 

diferenciační roli. Různé věkové skupiny mají různé migrační chování. Pro rozdělení podle 

věku lze standardně používat jednoleté, případně pětileté intervaly. Pro obecnější náhled 

lze vymezit věkových skupin méně, například podle produktivity – předproduktivní věk 

(do 15 let), produktivní věk (15 až 64 let)71 a poproduktivní věk (65 a více), nebo podle 

reprodukčních schopností – předreprodukční věk (0–14 let), reprodukční věk (15–49 let) 

a poreprodukční věk (50 let a více). 

 

Standardním znázorněním věkové struktury je věková pyramida. Tu lze využít pro 

jednoleté (resp. pětileté) věkové intervaly. Je přitom nutné, aby byly všechny intervaly 

stejně dlouhé (Pavlík et al., 1986). Pro populaci (resp. populaci migrantů) každého dílčího 

území bude vytvořena samostatná věková pyramida, jež bude na mapě v tom území 

umístěna. Věkovou pyramidu má smysl konstruovat, máme-li dostatečně velkou migrační 
                                                             
71 Věkové vymezení se liší podle zvyklostí a zákonů v daném území, kdy v různých zemích je věk 
začátku i ukončení ekonomické aktivity odlišný.  
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populaci (nikoliv tedy v řádu jedinců nebo desítek jedinců)72. Věková pyramida rozděluje 

populaci i podle pohlaví. Vzhledem k odlišnosti migračních charakteristik při rozdělení 

podle věku a pohlaví je vhodné toto rozdělení zachovat. 

 

K věkové pyramidě lze přidat strom života73 zobrazující věkovou strukturu referenční 

populace (což může být situace v předchozím období, průměrná situaci v celém území, 

věkové rozložení domácích obyvatel, apod.). 

 

Při rozdělení na méně věkových skupin (např. zmiňované rozdělení podle ekonomické 

aktivity) lze použít víceméně kteréhokoli z obecných metod zobrazování struktury. 

Doporučit lze zejména sloupcový diagram, ale ani součtový diagram (konkrétně například 

koláčový graf) nelze označit za nevhodný. I při tomto rozdělení by mělo být pamatováno 

na odlišnost chování žen a mužů. Proto je vhodné vytvořit mapu zobrazující migrační 

chování pouze jednoho pohlaví, nebo v mapě obě pohlaví odlišit. Toho lze dosáhnout 

vložením do každého území dvou diagramů (každý pro jedno pohlaví) namísto jednoho 

souhrnného. Nevýhodou tohoto přístupu je horší čitelnost celkové hodnoty jevu (zejména 

u koláčových grafů). 

Struktura podle místa původu a cílového místa 

Úkon migrace je mimo jiné vymezen místem původu a cílovým místem. Problematice 

zobrazení více míst původu i více cílových míst zároveň je věnována kapitola 7 „Migrační 

toky“, zabývající se migrací ve formě migračních proudů74. Zajímá-li nás ale 

charakteristika migrantů vztažená pouze k počátečnímu nebo koncovému místu, lze to 

druhé místo považovat za atribut (namísto prostorového určení), a podle toho zobrazit 

strukturu migrantů podle zdrojového/cílového místa. 

 Lze se zaměřit přímo na místa jako taková (konkrétní obce, státy apod.), čemuž se 

obsáhleji věnuje následující kapitola pojednávající o centrech migrace, nebo 

na jejich společné charakteristiky (např. politické uskupení, převažující jazyk). 

 Pro rozdělení cizinců podle státní příslušnosti (případně národnosti) se často 

používá koláčový graf. Jednotlivé příslušnosti lze od sebe odlišit použitím různých 

barev. Chceme-li naznačit příbuznost některých příslušností (např. podle 

světadílu), je možné příslušnosti z jedné skupiny zobrazit podobnými barvami, 

navzájem odlišnými od jiné skupiny (Obr. 36). Barevné stupnici složené ze skupin 

podobných barev se říká „pásová“.  

 Je-li skupin, na které lze migranty rozdělit, málo, je vhodnější použít sloupcový 

graf, nebo srovnávací diagram. 
 

                                                             
72 Což platí pro zobrazení struktury obecně – u malého množství případů nemá příliš smysl zabývat 
se jejich vnitřní strukturou. Je vhodnější je zobrazit buď souhrnně, nebo jako jednotlivé případy. 
73 Strom života zobrazuje tu samou informaci jako věková pyramida, není ale tvořen sloupci, nýbrž 
spojnicí jejich vrcholů. Jedná se tedy o polygon.  
74 Tj. ty případy, kdy nejde o popis migrantů vztažený k jednomu místu (původní nebo cílová 
lokalita), ale o charakteristiku celkových migračních tahů. 
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Obr. 36: Příklad pásové kvalitativní barevné stupnice 

Ostatní členění 

Na strukturu migrantů lze nahlížet i z různých dalších hledisek. Ta můžou být obecná, ale 

i specifická pro různé typy migrantů (cizinci, dojíždějící za prací, apod.). Vhodnou 

kartografickou reprezentaci je třeba vždy volit zejména s ohledem na velikost 

zobrazované skupiny, na její prostorovou rozsáhlost (zda se jedná o migranty jen 

z navzájem blízkých lokalit, nebo naopak i ze vzdálených regionů) a na počet jednotlivých 

kategorií. Porovnání použití různých metod pro zobrazení struktury jevu / poměru jeho 

dílčích složek je na Obr. 37. 

 

Pro nižší počet kategorií (nejvíce pro zhruba čtyři) lze použít sloupcový diagram, v němž je 

pro každou kategorii použit jeden sloupec. Pro vyšší počet kategorií se stává pro popis 

struktury nepřehledným. Navíc z něj není téměř vůbec (zejména při větším množství 

sloupců) patrná struktura jevu. Jeho výhodou je, že umožňuje dobře nahlédnout vzájemný 

poměr velikostí dílčích skupin vůči sobě.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37: Možnosti zobrazení vnitřní struktury / vzájemného poměru dílčích složek jevu 
 

Pro nižší počet kategorií je vhodný i srovnávací diagram, který působí, díky své členitosti, 

v mapě zajímavěji než např. koláčový graf. Obdobně jako u sloupcového grafu je jeho 

(ne)výhodou, že více než relativní členění zobrazuje vzájemné poměry velikostí 

jednotlivých skupin. Naproti tomu strukturní sloupcový diagram (sloupec rozdělený 

na poměrné části) lze použít jak pro malý, tak i pro vyšší počet kategorií (zhruba do počtu 

sedmi kategorií). Také koláčový graf dobře reprezentuje strukturu jevu i při vyšším počtu 

kategorií75. Zejména u strukturních diagramů je třeba si při malém počtu kategorií 

                                                             
75 Nicméně vždy je třeba si při tvorbě mapy (resp. grafu) položit otázku, kolik kategorií je potřeba, 
aby byla struktura vhodně vystižena a nedošlo přitom k přesycení uživatele. 

A: 30 (37,5 %) 

B:25 (31 %) 

C: 15 (19 %) 

D: 10 (12,5 %) 

A+B+C+D: 80 
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(tj. zhruba dva až čtyři) dávat pozor na to, aby nepůsobily jednotlivé plochy příliš mohutně 

a nezaplňovaly příliš velkou plochu mapy celkově.  

 

Pro zobrazení ekonomické struktury (např. sektory, ve kterých pracují dojíždějící z jiných 

obcí76) se často používá koláčový graf. Výrazně zajímavější je ale použití strukturního 

součtového diagramu (zpravidla čtvercového). Výhodou tohoto diagramu je názorné 

zobrazení struktury (se srovnatelnou, ne-li lepší přehledností než poskytuje koláčová 

graf), včetně absolutních velikostí jevu (není-li „hlavní“ diagram konstantní velikosti). 

5.3.2 Proměna struktury v čase 

Také struktura se mění s časem a nastávají situace, kdy je potřeba tento vývoj zobrazit. 

Jelikož se mění každá složka samostatně, nelze spočítat poměr stavu v prvním a druhém 

roce, a je tedy nutné zobrazit jednotlivé stavy samy o sobě. Vybírat lze ze dvou variant. 

Buď bude použito více map, pro každý časový úsek jedna, a nebo budou stavy ve všech 

časových úsecích zobrazeny v jedné mapě najednou. 

 

U zobrazení struktury je použití více map třeba rozvážit důkladněji než u zobrazení 

celkových velikostí (hodnot) jevů. Jedna mapa, nesoucí informaci o struktuře jevu 

v různých územích, je sama o sobě na četbu o něco náročnější, než mapy zobrazující pouze 

hodnotu jevu (ať už relativní, nebo absolutní, nebo obě dohromady), už jen z toho důvodu, 

že obsahuje více informací a tedy pestřejší grafickou reprezentaci. Vytvořením sady map 

rozhodně nezískáme možnost rychlého přehledu vývoje struktury napříč územími. Lze si 

ale z každé mapy vytvořit úsudek o situaci v konkrétním období a ty pak navzájem 

porovnat. Obecně je vytvoření více map vhodnější, pokud chceme získat přehled o stavu 

struktury jevu detailněji v různých letech. Je-li to vzhledem k zobrazovanému jevu a jeho 

struktuře možné, je jednou z nejvhodnějších metod zobrazení vývoje struktury součtový 

diagram s jednotnou velikostí znaků, které nejsou skládány těsně vedle sebe, ale je mezi 

nimi zachována mezera. Vzhledem k jeho konstrukci je i při letmém porovnání více map 

zřetelné, jak se struktura jevu (a jeho velikost) změnila. Toto porovnání je umožněno 

zejména tím, že je hodnota jevu, resp. jeho struktury, zobrazena oddělenými znaky, 

a uživatel intuitivně zaznamená, zda je jich na druhé mapě více nebo méně než na první 

mapě. Nelze-li použít strukturní diagram, lze použít víceméně kteroukoliv jinou z metod 

vhodných pro zobrazení struktury, její výběr bude záviset hlavně na zobrazovaném jevu. 

 

Druhou možností je zobrazit vývoj struktury jevu přímo do jedné mapy, tedy zobrazit v ní 

zároveň všechna sledovaná období. Zde je nutné rozvážit, zda stačí zobrazit relativní 

strukturu, nebo má-li být uživateli předána v rámci mapy i informaci o konkrétních 

(absolutních) hodnotách.  

 

                                                             
76 Ať už sezónní pracovníci, nebo pravidelně dojíždějící za prací – záleží na konkrétní zobrazované 
situaci. 
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Postačí-li zobrazit relativní strukturu a její změnu, lze použít složených diagramů 

(koláčových grafů), s bodem dotyku ve středu kruhu (Obr. 38). Každý rok (časový úsek) 

bude mít jasně stanoveno, jaký kruh (resp. okruží) jej zobrazuje. Je třeba zachovat stejný 

základní směr (první směr, od kterého je určována první výseč), obvykle od středu 

směrem nahoru, a stejnou posloupnost a barevnou (resp. rastrovou) reprezentaci 

kategorií. Případné nově vyvstalé kategorie je nejvhodnější umístit na konec. Tímto 

způsobem lze zobrazit pouze omezený počet období (zhruba čtyři až pět), po jeho 

překročení dochází ke ztrátě přehlednosti diagramu.  

 

Jinou variantou zobrazení změn relativní struktury je použít sloupcových strukturních 

diagramů (všechny sloupce mají stejnou velikost), které jsou chronologicky poskládány 

vedle sebe. V případě většího počtu období (zhruba 6 a více) lze vynechat mezi 

jednotlivými sloupci mezeru, čímž vznikne přehledný graf vývoje struktury. 
 

 
Obr. 38: Použití koláčového grafu k zobrazení časového vývoje struktury jevu 
 

 

Obr. 39: Možnosti zobrazení časového vývoje věkové struktury 

Použití stromu života, případně i se zvýrazněním rozdílů. 
 

Chceme-li na mapě zobrazit jak vývoj struktury, tak velikosti jevu, lze – za podmínky, že je 

jev po celé sledované období pouze rostoucí nebo pouze klesající – použít složených 

strukturních kruhových diagramů. Pro případ, kdy je v některém dílčím území jev klesající 

a v jiném rostoucí, je nutné odlišit jednotlivé roky rastrem, nebo intenzitou barvy výplně. 

Při překrývání je bodem dotyku opět střed diagramu. Největší hodnota (ať už se jedná 

o nejstarší nebo nejnovější údaj) leží vždy nejspodněji a ostatní hodnoty ji překrývají, 

1995 

2000 

2005 

kategorie 1 

kategorie 2 

kategorie 3 

kategorie 4 

kategorie 5 
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takže je z koláčových grafů vidět pouze okruží. Z toho důvodu je potřeba rozlišit jednotlivá 

období rastrem nebo intenzitou barvy77. Odstín barvy samotný slouží k rozlišení 

strukturálních kategorií.  

 

Pro zobrazení strukturálního i velikostního vývoje zároveň lze použít i sloupcový diagram. 

Sloupce z jednotlivých let budou opět umístěny vedle sebe. Je ovšem třeba pamatovat, že 

v tomto typu diagramu (tj. jsou-li sloupce různě vysoké), je vývoj struktury pozorovatelný 

obtížněji, než jsou-li sloupce konstantní velikosti. 

Pro vývoj věkové struktury lze použít také věkovou pyramidu. Je-li stav porovnáván 

se situací pouze jednoho předcházejícího období, lze toto období znázornit také věkovou 

pyramidou a rozdíly v jednotlivých věkových skupinách zobrazit rastrováním příslušné 

„přidané“ nebo „ubrané“ části sloupce. Pro porovnání více období (nejvíce však tří) je 

vhodnější zobrazit vývoj věkové struktury polygonem (tj. stromem života) (Obr. 39). 

 

 

  

                                                             
77 Princip metody je obdobný jako pro zobrazení časového vývoje absolutní hodnoty jevu, viz 
předcházející podkapitola 5.1 „Absolutní ukazatele“. 
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Kapitola 6 

MIGRAČNÍ CENTRA A MIGRAČNÍ REGIONY 

Tato kapitola je věnována způsobům, jak určit a zobrazit funkční migrační regiony. Zabývá 

se vymezením migračních center vnitrostátní migrace78 – tedy oblastí, do kterých se 

přistěhovává nejvíce lidí, a způsoby rozdělení (a označení) ostatních oblastí podle toho, 

pod jaké migrační centrum spadají.  

 

Už při jednoduchém zobrazení migračního salda případně počtu imigrantů diagramem, 

je z mapy zřejmé, jaká území jsou z hlediska migrace atraktivní, a jaká ne. Nelze z nich však 

jednoznačně vyčíst, z kterých území proudí do konkrétních migračních center nejvíce 

imigrantů. Nicméně existují také takové metody, kterými tyto vztahy zobrazit lze (aniž by 

šlo přímo o propojení jednotlivých míst liniemi79). 

6.1 Migrace do vybraných center 

Jedním z nejjednodušších způsobů je určit předem migrační centra, která nás zajímají 

(bývají to obvykle největší města, případně je lze určit na základě počtu imigrantů). 

                                                             
78 Popsané metody lze samozřejmě modifikovat pro použití např. migrace pouze v rámci jednoho 
kraje, nebo naopak pro mezistátní migraci. Je však třeba brát na zřetel nové okolnosti (a možné 
nesnáze), které vyvstávají se změnou území. Pro migraci v rámci jednoho kraje to je nutnost 
zohlednit i stěhování mimo kraj (stěhování mezi kraji s sebou nese výrazně méně problémů 
a otázek k řešení, než mezistátní stěhování, nejen proto k němu v porovnání se stěhováním mezi 
státy dochází častěji). Při mezistátním stěhování je třeba si uvědomit, že státy nejsou z migračního 
hlediska většinou homogenní (tj. jsou v nich jak přistěhovalecké, tak vystěhovalecké lokality) a data 
za ně lze tedy agregovat až po důkladné úvaze. Existují samozřejmě výjimky, např. státy postižené 
plošně válkou nebo přírodní katastrofou. Záleží také vždy, jak velké území je na mapě zahrnuto, 
a co přesně (tj. centra v jakém smyslu) je zobrazováno.   
79 Zobrazení migračních toků – tedy vztahů dvojic míst – se věnuje následující kapitola 7 „Migrační 
toky“. 
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Mapa může zobrazovat informaci o imigraci do jednoho vybraného migračního centra, 

nebo může migračních center obsahovat víc. Kromě počtu imigrantů do daných center 

zobrazuje mapa také počet vystěhovalých z ostatních oblastí, přestěhovaných právě 

do daného centra (resp. center).  

 

V případě, kdy je v celém zobrazovaném území jedno výrazně dominující migrační 

centrum, je vhodné, vytvořit pro něj samostatnou mapu, v které nebudou žádná další 

migrační centra zobrazena. Tuto mapu pak mohou doplňovat další mapy, zobrazující zbylá 

migrační centra – buď každé zvlášť, nebo dohromady.  

 

Migrační centrum je reprezentováno kartografickým znakem (nejlépe diagramem) 

zobrazujícím celkový počet přistěhovalých. Tento diagram může nést informaci nejen 

o celkovém počtu přistěhovalých vnitrostátní migrací, ale může ukazovat i jejich strukturu 

(např. věkovou, nebo zda jde o imigranty přistěhované ze sousedících oblastí, ze stejného 

kraje, apod.), nebo může být spojen s informací o počtu zahraničních imigrantů (použitím 

součtového diagramu, koláčového grafu, apod., nebo přidáním samostatného diagramu 

pro zahraniční imigraci). V ostatních územích je zobrazen počet obyvatel, kteří se z nich 

do daného migračního centra vystěhovali (nejlépe také metodou diagramu). Absolutní 

hodnotu lze doplnit o kartogram zobrazující relativní podíl vystěhovalých do daného 

centra – může se vztahovat k celkové populaci v daném území, nebo pouze ke všem z ní 

vystěhovalým. 

 

Popsanou metodu lze uzpůsobit tak, že v jedné mapě bude zároveň více migračních center. 

Tato centra je opět nejvhodnější zobrazit kartodiagramem, nesoucím informaci o počtu 

přistěhovalých, případně i s vyjádřením struktury imigrantů. V ostatních (zdrojových) 

územích je vhodné pro zobrazení počtu imigrantů použit srovnávací diagram, jehož každá 

dílčí složka představuje jiné migrační centrum. V tomto případě nelze doplnění o relativní 

počet imigrantů z daného území doporučit – při vybrání pouze jednoho nejdůležitějšího 

centra, do kterého imigranti směřují, se ztrácí informace o ostatních centrech a výsledná 

mapa může být mylně interpretována. Pokud bychom naopak chtěli zobrazit relativní 

zastoupení pro všechna centra, zvyšuje se značně riziko, že bude v závěru mapa příliš 

nepřehledná. Existují samozřejmě výjimky, například v případě souběžného zobrazení 

pouze dvou center. Při použití vhodné stupnice lze složeným kartogramem zobrazit 

relativní zastoupení obou míst bez dopadu na přehlednost mapy. Může také nastat situace, 

kdy jsou obě centra obdobně silného významu, a jsou od sebe natolik vzdálena, že si 

navzájem nekonkurují – pak lze relativním zastoupením zobrazit emigranty pouze do 

jednoho z nich. 

 

Místo srovnávacího diagramu lze použít v případě, kdy se více soustředíme na strukturu 

vystěhovalých podle migračních destinací, i tzv. vydělený strukturní diagram (např. 

vydělený koláčový graf) v němž jsou zobrazeny jen výseče příslušné vybraným migračním 
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centrům (takže je jakoby „nakrojený“) (Obr. 40). Velikost diagramu může být buď 

konstantní (hledíme-li pouze na strukturu), nebo závislá na počtu vystěhovalých v daném 

území. Uzavřený diagram reprezentuje 100 % vystěhovalých z daného území. 
 

 
 

Obr. 40: Použití vyděleného strukturního diagramu 

6.2 Vymezení a zobrazení migračních regionů 

Druhým přístupem je vyznačit jednotlivá území podle toho, do jakého migračního centra 

se z nich stěhuje (nebo dojíždí) nejvíce lidí. Je-li metoda správně použita, jsou z mapy 

dobře patrné jednotlivé migrační regiony. I v tomto případě je potřeba určit nejprve 

migrační centra. Je přitom nutné dodržet, aby každé území spadalo pod nějaké migrační 

centrum (tj. aby se nestalo, že z něj velká většina imigrantů, např. více než 80 %, směřuje 

mimo vybraná migrační centra). Doplňující podmínkou, kterou je vhodné položit, je 

minimální počet směrů migrace z jiných území/obcí do daného centra (počet by měl být 

stanoven s ohledem na členění území a na reálnou situaci), aby mohlo být označeno jako 

migrační centrum. Při určování, do jakých migračních regionů (tj. pod jaká migrační 

centra) jednotlivá území spadají, se lze zaměřit buď pouze na (jeden) hlavní migrační 

směr území, nebo na více nejčastějších směrů (pro zachování přehlednosti obvykle ne více 

než dva). Při vytváření migračních regionů je třeba také dodržet jejich prostorovou 

celistvost. 

 

V případě jednoho hlavního směru je vhodné použít pro hranice dílčích území slabší nebo 

přerušovanou linií, a hranice migračních regionů (tj. hranice území, z kterého odchází 

nejvíce migrantů do daného centra) vyznačit linií dostatečně silnou na to, aby byly regiony 

výrazné (případně patrné, podle účelu mapy). Území spadající do jednotlivých migračních 

regionů nemusí být nutně navzájem barevně odlišeny, příslušnost k migračnímu regionu 

je dostatečně patrná z rozčlenění území silnými liniemi. Pro vyznačení migračního centra 

je vhodné použít kartodiagram a zobrazit tak jeho velikost (respektive význam), případně 

také strukturu (obyvatel, migrantů, apod.). 

 

Je také možné každé území vybarvit podle toho, do jakého migračního centra z ní odchází 

nejvíce migrantů. Není zcela nutné, aby každému migračnímu centru byla přiřazena jiná 

barva, je však nezbytné, aby bylo na mapě dobře poznat, pod jaké migrační centrum 

jednotlivá území spadají (neměly by se tedy navzájem dotýkat dva regiony identifikované 
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stejnou barvou). Postačuje použít tedy čtyři barvy80, vyšší počet je na uvážení autora 

mapy. Kromě uplatnění obvyklých pravidel pro výběr barev pro zobrazení kvalitativních 

dat (tj. volit barvy přibližně stejně výrazné, vyhnout se použití jednoho odstínu s různými 

sytostmi apod.) je při použití barev nutné dbát také na to, aby nebyla mapa barvami 

přesycená, a aby k sobě zvolené barvy vhodně ladily. 

 

Místo jedné barvy lze použít i kartogramy (se vzorkovou stupnicí podle relativního 

zastoupení emigrantů do daného centra vůči všem imigrantům z daného území), které 

budou mít rastrovou stupnici stejnou pro všechny migrační regiony a lišit se budou 

použitou barvou. Pro každé migrační centrum bude buď použita jiná barva, nebo se můžou 

některé barvy opakovat, nedojde-li (vlivem blízkosti dvou center stejné barvy, resp. 

blízkosti jejich migračních regionů) k záměně příslušnosti k migračnímu centru. Barvu lze 

také zcela vynechat, migrační regiony vyznačit zvýrazněním jejich obrysu a daného 

migračního centra a rastrové (nebo také pouze barevné) stupnice použít pro zobrazení 

intenzity migrace.  

 

Pokud chceme zobrazit emigraci do více center (případně směrů, nebo území), je vhodné 

stanovit kategorie podle relativního zastoupení emigrantů do daných center a určit 

texturu jejich výplně tak, aby vhodně zobrazovala vzájemný poměr vystěhovalých 

do těchto center (tedy jsou-li pro jedno území dvě centra se zhruba stejným zastoupením 

emigrantů z tohoto území, nebo zda imigranti do jednoho centra výrazně převažují). 

Texturou lze takto rozlišit, jak velký podíl z celkové imigrace tvoří migranti právě 

do vybraných migračních center (např. použitím různé jemnosti vzoru) (Obr. 41). 

Jednotlivé složky textury budou vybarveny podle toho, jaké migrační centrum 

reprezentují.81  
 

 
Obr. 41: Použití textury pro zobrazení relativního zastoupení emigrantů do daných 

migračních center 
 

                                                             
80 Libovolnou mapu, lze obarvit čtyřmi barvami tak, aby se žádné dvě plochy téže barvy nedotýkaly 
navzájem. Tato záležitost je známa jako „problém čtyř barev“ a je řešena (resp. dokazována) 
za pomoci teorie grafů, viz například Šišma: Problém čtyř barev (1997). 
81 Tato metoda je použita například v Atlase obyvateľstva Slovenska (Kusendová, 2006). 

Do jednoho centra emigruje více než 40% migrantů z území,  
do druhého méně než 20% 

Do obou migračních center se stěhuje více než 40% všech 
imigrantů z území 

Do obou migračních center emigruje mezi 20% a 40% všech 
imigrantů z území. 

Do jednoho centra emigruje mezi 20% a 40% migrantů z území, 
do druhého méně než 20% 
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6.3.1 Gravitační modely 

Pro vymezení migračních regionů lze použít i další metody, založené na množství 

imigrantů přicházejících do jednotlivých míst (migračních center), aniž by bylo nutné znát 

počet migrantů odcházejících do daných center z každého z ostatních území. Výsledná 

regionalizace je teoretická, vychází z vypočtených modelů, nemusí tedy odrážet reálnou 

situaci, nicméně se s ní může shodovat. Tyto metody jsou výhodné zejména v případě, kdy 

není k dispozici úplná sada migračních toků (tj. existují taková území, z kterých nevíme 

přesný počet imigrantů do jednotlivých migračních center).  

 

Pro vymezení sfér vlivu středisek lze použít tzv. gravitačních modelů. Své užití nachází 

nejen v geografii a demografii, ale také např. v ekonomice. Vycházejí z Newtonova 

gravitačního zákona (Blažek, 2012), tedy z předpokladu, že čím blíže jsme nějakému 

středisku, a čím větší váhu má (přeneseně i ve smyslu velikosti), tím vyšší přitažlivostí 

na nás působí.  

 

Mezi základní modely patří tzv. Reillyho model. Jeho použití popisuje např. Halás a Klapka 

(2010).82 Existuje více verzí, zde bude uvedena pouze geometrická a topografická. 

Výsledkem geometrické verze modelu je systém kruhových výsečí, které vymezují 

jednotlivé sféry vlivu vybraných středisek. V topografické verzi se pracuje s územním 

členěním (např. ORP) a její aplikací určíme, pod jaké středisko která územní jednotka 

spadá. 

 

Pro obě verze je potřeba nejprve určit střediska, která budou do modelu zahrnuta. 

U těchto míst předpokládáme, že se jedná o centra, do kterých se sjíždějí lidé z ostatních, 

necentrálních, území. Původní model počítá s populační velikostí obcí, není ale důvod, 

proč by místo počtu obyvatel nemohlo být v modelu počítáno s migračním saldem, nebo 

počtem imigrantů. V následujícím textu bude proto pojem „velikost“ souhrnně označovat 

jak populační velikost, tak počet imigrantů, nebo migrační saldo, a také jakékoliv jiné 

absolutní vyjádření velikosti. 

 

Základní vztah, který se pro řešení interakce dvou center používá, má tvar: 

 
  

  
 
     

 
 

kde       jsou velikosti středisek (A a B),     je vzdálenost srovnávaných středisek 

(na přímce, která je spojuje, příp. prochází jejich středy) a n je vzdálenost mezi menším 

z obou středisek a bodem rovnováhy na již zmíněné přímce. Body rovnováhy jsou taková 

místa, kde je vliv obou středisek stejný – leží tedy na hranici sfér vlivu porovnávaných 

středisek. Tedy v případě, kdy jsou porovnávaná střediska stejně velká, tvoří body 

rovnováhy hraniční přímku přesně v polovině vzdálenosti mezi středisky. Mají-li střediska 

                                                             
82 Možnostmi jeho použití se zabývali také např. Řehák et al. (2009); Kladivo et al. (2010). 
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rozdílnou velikost, body rovnováhy jsou okolo menšího z nich uskupeny v kružnici, jejíž 

střed neleží přímo v menším středisku, ale za ním. Odmocnina je zde uvedena druhého 

řádu, lze ale použít i vyšších řádů (viz např. Kladivo a kol, 2010). Vyšší řád odmocniny 

posiluje roli menších středisek (Kladivo a kol. 2010). 

 

Geometrická verze pracuje se vzdušnými vzdálenostmi center. Prakticky se při řešení 

vztahu dvou center postupuje následovně (Řehák et al., 2009): 

1. Spočítá se levá strana rovnice (označme ji jako k), tj. 

    
  

  
 

2. Spočítá se hodnota n, tj. vzdálenost mezi menším z obou středisek a bodem 

rovnováhy na přímce (resp. úsečce AB). Tento bod se na přímku zakreslí (bude 

ležet mezi srovnávanými centry). 

  
   
   

 

3. Spočte se poloměr kružnice (resp. kruhového oblouku): 

  
  

   
 

4. Na přímce AB se najde střed kružnice, a to tak, že je ve vzdálenosti r 

od zakresleného bodu rovnováhy. Střed kružnice bude ležet vždy za menším ze 

srovnávaných středisek. 

5. Je vykreslena kružnice. 

 

Do modelu nejprve vstupují dvě největší centra, výpočtem se určí jejich sféra vlivu (tj. celé 

území se rozdělí na dvě poloroviny – kruh, případně kruhovou výseč, okolo menšího 

z nich, a zbylé území). Následně se přidá třetí největší středisko, a řeší se jeho vztah s tím 

ze středisek, v jehož polorovině se nachází. Stejným způsobem se přidávají postupně podle 

velikosti další střediska. Protne-li kružnice okolo nově přidaného střediska nějakou 

kružnici stávající, je třeba vyřešit vztah i vůči tomu středisku, jehož kružnice byla proťata. 

(Řehák et al., 2009) 

 

Naproti geometrickému přístupu, topografický model pracuje s „reálnými“ vzdálenostmi – 

tj. reálnou délkou trasy (silniční, železniční), případně s časovou náročností této trasy. 

Je třeba mít území rozdělené na dílčí jednotky (např. obce, ORP, apod.). Pro každou 

jednotku je pak nutné spočítat nejkratší vzdálenosti do dvojice porovnávaných center 

A a B. Vzdálenost do menšího střediska je pak porovnána s velikostí n, získanou ze 

základního vzorečku.  

1. V prvním kroku opět do procesu vstupují dvě největší střediska. Na základě 

porovnání n a vzdálenosti z území do menšího ze středisek rozdělíme všechna 

území mezi sféry vlivu těchto největších středisek.  
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2. Postupně přidáváme další střediska. Podle toho, pod které z dosavadních středisek 

jednotky území spadají, jsou porovnávány interakce mezi tímto střediskem 

dosavadního vlivu a nově přidaným střediskem. 

Výsledkem je přiřazení každé územní jednotky pod jedno konkrétní středisko. 

Pro kartografickou vizualizaci přiřadíme každému středisku jednu barvu (nebo jinou, 

např. rastrovou, výplň), a touto barvou/výplní obarvíme plochy těch územních jednotek, 

které pod dané středisko spadají. Pro zdůraznění celistvosti regionu je možné celý region 

ohraničit silnější linií. Výplně přiřazené jednotlivým střediskům nemusí být všechny 

navzájem různé, ale je možné pro více středisek použít stejnou výplň, nedotýkají-li se 

jejich migrační regiony, nebo není-li možné, aby došlo při čtení mapy k záměně 

příslušnosti území ke střediskům. 
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Kapitola 7 

MIGRAČNÍ TOKY 

Migrace je mezi ostatními demografickými procesy specifická tím, že se nepojí pouze 

k jednomu místu, ale každý úkon migrace nutně propojuje dvě místa – místo původu 

a cílové místo. Vynecháním (nebo lépe zobecněním) jedné z těchto lokací lze získat data 

vztažená pouze k druhé z nich – tedy informaci o emigraci a imigraci v daném místě 

(z kterých lze dopočítat i další ukazatele vztažené k jedné dané lokaci). Kartografickým 

metodám vhodným pro zobrazení takových dat se věnoval dosavadní text. Představené 

metody zobrazují imigrační a emigrační ukazatele jednotlivých území a umožňují je 

navzájem porovnávat. Většinou jimi ale nelze zobrazit vzájemnou vazbu (resp. vztah) 

každých dvou míst, nebo zachytit hlavní směry migračních tahů z/do daných území. Právě 

těm případům, kdy chceme pomocí mapy předat informaci také o směřování migračních 

toků (ať už se jedná pouze o směr, nebo přímo o propojení zdroje a cíle migrace), 

se věnuje tato kapitola. 

 

Před samotným uvedením metod je potřeba vymezit dva pojmy, které se budou v textu 

často vyskytovat. Je to transakční matice (neboli matice transakcí, zde konkrétně 

migračních toků) a geografický střed. 

 

Transakční matice obsahuje migrační toky (mezi určenými místy), včetně jejich velikostí. 

Nemusí samozřejmě obsahovat informace o všech migrantech, může jít jen o nějaký jejich 

výběr (muži/ženy, určitá věková skupina, určitá národnost, apod.). Každý řádek a každý 

sloupec reprezentuje konkrétní migrační území. Tato území jsou seřazena, takže 

u každého z nich lze určit, kolikátý řádek a sloupec (tato dvě pořadí jsou totožná) mu 

přísluší. Prvky matice     zobrazují tedy množství imigrantů z místa i do místa j (i je 

řádkový index, j sloupcový). Je zřejmé, že součet řádku je roven celkovému počtu 
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vystěhovalých z daného místa i a sloupcový součet se rovná celkovému počtu 

přistěhovalých do místa j. 

 Mějme čtyři oblasti – A, B, C a D. Z oblasti A se do oblastí B a C přistěhovalo 

shodně 15 obyvatel, do oblasti D dva lidé. Z oblasti B se vystěhovalo 10 obyvatel 

do oblasti A, do oblasti C 20 lidí, a do oblasti D nikdo. Z oblasti C se do oblasti A 

vystěhovalo 15 lidí, do oblasti B 5 lidí, a do oblasti D nikdo. Z oblasti D se 

vystěhovalo 7 lidí do oblasti A, 3 lidé do oblasti B a 15 lidí do oblasti C. 

Stěhování uvnitř oblastí nejsou zaznamenávány. Transakční matice ukazující 

počty vystěhovalých mezi jednotlivými oblastmi bude vypadat takto:  

 

 A B C D     

A x 15 15 2 32 

B 10 X 20 0 30 

C 15 5 x 0 20 

D 7 3 15 x 25 

    32 23 50 2  

  

Geografický střed území je průměrná pozice (umístění) všech bodů v území (Novotná, 

2014). V praxi se jeho pozice, vyjádřena souřadnicemi, počítá jako průměr souřadnic 

dostupných bodů. Nutnou podmínkou je, aby byly tyto body (tj. výběr ze všech možných 

bodů v území) rozmístěny po území rovnoměrně. Není-li tomu tak, je buď nutné některé 

body ze souboru vyřadit, nebo opatřit souřadnice váhami (např. podle počtu bodů v okolí). 

Pozice váženého geografického středu (v souřadnicích X,Y) je pak počítána podle 

vzorečku: 

       
     
 
   

   
 
   

 
     
 
   

   
 
   

  

 

kde (xi, yi) jsou souřadnice i-tého bodu, wi je jemu příslušná váha a n je celkový počet bodů. 

Je-li počítán nevážený geografický střed, všechny váhy jsou rovny jedné, a jejich součet je 

tudíž roven počtu bodů. 

 

Nejvhodnější metodou, kterou lze k zobrazení migračních tahů (tj. propojení dvou míst) 

použít, je metoda liniových znaků83. Linie je umístěna buď přímo v reálném místě objektu, 

který znázorňuje, nebo je vedena mezi dvěma body, zobrazujíc vztah mezi nimi. 

Ve druhém případě by měl být tvar a lokace liniového znaku takové, aby nebyl vzbuzen 

dojem, že se jeho umístění řídí pozicí nějakého reálného objektu – linie by měla být tedy 

přímá, nebo téměř přímá, bez zbytečných záhybů. Výjimkou je případ, kdy se zobrazovaný 

jev skutečně vztahuje k reálné linii (např. vlaková doprava mezi dvěma sousedními 

městy), pak je jev touto linií na mapě lokalizován. Je-li zobrazovaným jevem vztah mezi 

                                                             
83 Tato metoda je podrobněji popsána v předcházející kapitole 4 „Konstrukce a použití základních 
kartografických metod“. 
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dvěma body (města, budovy aj.) vede linie přímo z jednoho bodu do druhého. Pokud se 

data vztahují k plošnému území, může nastat situace (např. větší množství slabých linií), 

kdy je potřeba přiřadit každému území referenční bod, z kterého (a do kterého) bude linie 

vést. Za takový vztažný bod může sloužit právě geografický střed, případně vážený 

geografický střed. 

 

Je-li liniový znak použit také pro zobrazení přesné velikosti jevu (tj. nejen jeho směru), 

nazývá se liniový kartodiagram. Liniové kartodiagramy lze rozlišit na (Obr. 42): 

 jednoduché – zobrazují velikost pouze jednoho jevu 

 složené – zobrazují velikosti více jevů najednou 

 součtové – zobrazují velikosti jednotlivých částí zkoumaného jevu, celková 

tloušťka linie odpovídá celkové velikosti jevu 

 strukturní – linie má konstantní tloušťku představující 100 %, skládá se z dílčích 

částí reprezentujících jejich podílné zastoupení 

 srovnávací – srovnává dvě a více hodnot. Je-li zobrazován jen jeden jev (tj. tok jen 

v jednom směru, migrační obrat mezi dvěma místa coby agregovaná hodnota 

apod.), je kartodiagram symetrický, referenční hodnota je překryta nebo překrývá 

hodnotu porovnávanou. Jsou-li zobrazovány dva jevy, jsou kartogramy „posunuté“ 

směrem k sobě.  
 

 
Obr. 42: Druhy liniového diagramu 

a) Jednoduchý – tloušťka čáry zobrazuje velikost jevu 

b) Složený – zobrazuje velikost dvou jevů najednou 

c) Strukturní – linie o konstantní tloušťce představuje 100 % 

d) Srovnávací – zobrazení jednoho jevu 

e) Srovnávací – zobrazení dvou jevů  
 

 

a) b) 

c) 

d) e) 
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7.1 Směry migrace 

Uvažujme nejprve situaci, kdy nás zajímá, jakým směrem se z vybraného území migranti 

nejčastěji stěhují, nebo naopak z jakého směru do něj nejvíce přicházejí. V textech 

popisujících obecné migrační trendy se často mluví o východo–západním gradientu 

(Drbohlav, 2011), tedy o zřetelné převaze migračních proudů směřujících z východu 

na západ nad směrem opačným. Hlavní směr (resp. směry) migrace ze sledovaných území 

lze zobrazit na mapě a proudové trendy z nich lze dobře nahlédnout. 

 

Jednou z možností je využít porovnání geografického středu a váženého geografického 

středu.84 Váhy lze použít pro určení prostorového rozmístění studovaného jevu. 

Hodnotami, jichž jev nabývá v bodech zkoumaného území, jsou váženy souřadnice těchto 

bodů, které vstupují do výpočtu. Výsledný vážený střed území je pak posunut (vůči 

neváženému geografickému středu) směrem k územím, kde jev nabývá největších 

hodnot.85 Je-li rozmístění jevu rovnoměrné, vážený střed se shoduje s geografickým 

středem. Pro zobrazení rozložení migrace lze spočítat geografický střed území vážený 

počtem přistěhovalých (případně také vystěhovalých), a srovnat jej s neváženým 

geografickým středem. Jako třetí porovnávaný bod je vhodné přidat i střed vážený 

velikostí populace. Počty migrantů souvisí s populační velikostí oblasti, a není-li rozložení 

populace napříč celým zkoumaným územím homogenní, bude geografický střed vážený 

počtem migrantů nutně odrážet i rozložení populace v území. 

 

Počty migrantů se vztahují obvykle k celému (dílčímu) území, ne pouze k jednomu bodu. 

Pro potřeby výpočtu je ale třeba získat bodové souřadnice, z kterých lze (vážený) 

geografický střed spočítat. Je-li v každém dílčím území dostatečně rovnoměrné rozmístění 

obyvatel, lze spočítat geografický střed každého území a k němu počet migrantů/migrací 

vztáhnout. Také v případě podrobného členění (na území ČR např. obce) je vhodné 

za vztažný bod zvolit geografický střed, aniž by bylo nutné, aby dílčí území splňovaly 

podmínku rovnoměrnosti rozmístění obyvatel. Pro větší, nebo tvarově výrazně 

nepravidelné, územní celky s nerovnoměrným rozložením populace je vhodné spočítat 

geografické středy vážené velikostí populace a počty migračních událostí vztáhnout k nim. 

Spočtením a zobrazením vážených geografických středů z více období a porovnáním jejich 

pozic a vzájemných rozdílů lze nahlédnout vývoj směřování migrantů napříč těmito 

obdobími. 

 

Jinou variantou než použití váženého geografického středu, je vytvoření vektorové růžice 

v každém území, reprezentující hlavní migrační směry a jejich velikost (Obr. 43). Tato 

metoda používá počty migrantů mezi každými dvěma dílčími územími (tedy jednotlivé 

prvky transakční matice). Před samotným vytvořením vektorů je vhodné určit přesný 

                                                             
84 Vzorec pro výpočet je uveden v úvodu této podkapitoly. 
85 Tuto metodu používá například Ivan (2007). 
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zobrazovaný počet vazeb území, nebo jiné omezení, např. nejmenší počet migrantů v toku, 

případně kombinaci obojího (tedy stanovit nejmenší zobrazovaný počet migrantů 

a zároveň stanovit maximální počet zobrazovaných toků). Ostatní migrační toky 

z/do daného území jsou vyřazeny a nebudou zobrazeny. Pro každé území je stanoven 

referenční bod (např. geografický střed). Z tohoto bodu je vedena šipka směrem na území 

(resp. referenční bod tohoto druhého území), do kterého směřuje migrační tok. Šipky 

mohou být všechny stejně široké, délka šipky zobrazuje počet migrantů, nebo může pro 

znázornění počtu migrantů sloužit šířka šipky (v podstatně se jedná o formu liniového 

kartodiagramu), a délkou šipky lze vyjádřit vzdálenost mezi zdrojovým a cílovým územím 

(nikoliv přesná vzdálenost, nepůjde tedy o propojení těch dvou míst). Je vhodné, aby byla 

celá růžice umístěna na příslušném území, tedy aby šipky nedosahovaly do okolních 

území, nebo do nich dosahovaly pouze v několika málo případech a aniž by byla narušena 

čitelnost mapy.  

 

 
 

Obr. 43: Směrová růžice s intervalově určenými složkami 
 

 
 

Obr. 44: Určení „průměrného“ směru toku z území 

1. Na začátku máme ze zobrazovaného místa (zelený puntík) migrační toky do tří měst, 

o velikosti dvakrát deseti a jednou dvaceti migrantů. Na schématu jsou zobrazeny přesné 

směry, kterými migrační destinace od zdrojového místa leží.  

2. Vytvoříme vektorovou reprezentaci toků. Směry vektorů jsou totožné se směry 

ze zdrojového do cílových míst. Velikost vektorů je přímo úměrná velikosti migračního 

toku, takže poměr velikostí dvou vektorů je roven poměru velikostí příslušných 

migračních toků. 

3. Postupným skládáním vektorů získáme výsledný směr. Na pořadí, v jakém směrové 

vektory do procesu vstupují, nezáleží. Je však nutné vytvořit první složení (zelená 

puntíkovaná šipka) ze dvou směrových vektorů migračních toků, výsledný vektor složit 

opět s vektorem reprezentujícím migrační tok a tak směrové vektory toků postupně 

přidávat. 

4. Vzniklý vektor shrnuje směry a velikosti působení migračních toků. 

 

20 10 

10 

Počet vystěhovalých: 

méně než 50 

50 až 200 

více než 200 
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Obměnou vektorové růžice je určení směru a velikosti průměrného migračního toku 

z daného území. Pro zjednodušení výpočtu (za cenu ztráty informace) je možné stanovit 

přesný počet vztahů území, minimální velikost migračního tahu, nebo kombinaci obojího, 

ale není to nutné. Kritéria navíc může splňovat více tahů než v předchozím popsaném 

případě, protože nebudou všechny zobrazeny na mapě. V každém území je opět stanoven 

referenční bod, z kterého se pomyslně vykreslí směry na všechna (stanoveným kritériím 

odpovídající) ostatní migrační území. Délka šipek je spočítána funkčně, na základě 

velikosti migračního tahu. Máme nyní soubor vektorů se směry migračních tahů 

a o velikostech odpovídajících velikostem tahů. Složením (sečtením) vektorů získáme 

zobecněné vyjádření směru a velikosti migrace z daného území (Obr. 44). Vzniklý vektor 

zobrazuje souhrnný směr a velikosti působení migračních toků z daného území. Je nutné 

pamatovat, že se jedná pouze o jejich přibližné shrnutí, sloužící zejména k vzájemnému 

porovnání situace v jednotlivých oblastech. V žádném případě nemůže být výsledný vektor 

chápán jako výsledný migrační tok vedoucí z daného území. 

7.2 Zobrazení migračních toků mezi dvěma a více místy 

Druhým přístupem, který pracuje s jednotlivými prvky transakční matice (tedy 

s migračními toky mezi každými dvěma územími), je zobrazení přímo těchto toků, nebo 

výběru z nich, propojením příslušných území, často také s informací o velikosti (případně 

kvalitativních vlastnostech) příslušného toku. Je-li počet území dostatečně malý, lze 

zobrazit všechny toky najednou. Většinou ale pracujeme s obsáhlejšími datovými soubory 

a propojením každých dvou území by na mapě vznikla nepřehledná síť, proto je nutné 

předem vybrat, které toky budou zobrazeny. 

 

Konkrétní výběr migračních toků závisí na velikosti transakční matice a také na účelu 

mapy a na množství dalších informací, které budou na mapě zobrazené. Výběr může být 

učiněn na základě samotných vlastností toku (např. počtu migrantů), nebo mohou být toky 

vybrány na základě území, která propojují. Je vhodné vždy (tedy i v případě výběru 

na základě vztažného území) stanovit nejnižší zobrazovanou velikost toku – toky s malým 

počtem migrantů lze považovat za nevýznamné a není důležité, aby byly zobrazeny86.  

 

Vždy je třeba dbát, aby byla na mapě rovnováha mezi snadnou čitelností mapy a její 

účelností. Tedy aby nebylo množství zobrazených migračních toků zredukováno 

nadbytečně na úkor celistvosti podávané informace, a naopak aby snaha zachytit a předat 

co nejvíce údajů o co nejvíce migračních tocích nevedla ke zbytečně nepřehledné mapě. 

 

                                                             
86 To samozřejmě neplatí v případě, kdy jsou z nějakého důvodu zkoumány a zobrazovány 
ne nejčetnější, ale naopak nejméně četné migrační toky. 
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Nejmenší zobrazovaná velikost toku může být přímo velikost zobrazovaného jevu (např. 

počet migrantů směřujících z jednoho místa do druhého), nebo může jít o velikost jiného 

jevu (např. počty migrantů v obou směrech budou zobrazeny jen pro ty dvojice území, 

mezi nimiž migrační obrat, nebo migrační saldo, nebo efektivnost migrace, přesáhnou 

nějakou předem stanovenou hodnotu). Výběr zobrazovaných toků lze učinit také 

vymezením počtu v mapě zobrazených toků (10 nejčetnějších, 10 % nejčetnějších, apod.), 

nebo lze stanovit přesný (nebo maximální) počet toků z každého území.  

 

Druhým přístupem je vymezení toků na základě území, která propojují. Je možné vybrat 

v souboru pouze několik nejdůležitějších lokalit nebo oblastí (např. hlavní město) 

a zobrazit všechny migrační toky, které míří z nich nebo do nich. Lze také naopak vybraná 

území z transakční matice vyjmout (např. hlavní města nebo jiná hlavní migrační centra) 

a zobrazit pouze všechny toky, které s tímto centrem propojeny nejsou.  

 

V případě, že jsou zkoumány nějaké specifické toky (např. migrační proudy mezi 

sousedními administrativními jednotkami), je výběr toků již předem určen. Nicméně 

i v tomto případě je vhodné v případě potřeby počet zobrazovaných toků omezit 

dodatečnou podmínkou. 

 

Grafická reprezentace migračních toků uvnitř zobrazovaného území a toků směřujících 

ven z tohoto území (nebo naopak zvenku dovnitř) bude nepatrně odlišná. Důvodem je, 

že mapa v druhém případě neobsahuje území, z kterých nebo do kterých toky proudí, a je 

tedy potřeba najít náhradní umístění počátku nebo konce toku. 

 
Obr. 45: Postupné slučování linií zobrazujících migrační toky do jedné oblasti 
 

Jsou-li obě místa, mezi kterými migrační tok probíhá, zobrazená na mapě, grafická 

reprezentace tohoto toku (tj. linie, např. šipka) spojuje nejčastěji přímo tato dvě místa. 

Jedná-li se o bodově charakterizovaná místa (např. obce), je linie vedena z jednoho bodu 

do druhého. Vztahuje-li se jev, který je linií reprezentován, k celému území, je vhodné 

umístit začátek a konec linie přibližně do geografických středů území. V případě, kdy se 

zaměřujeme pouze na jedno, nebo několik málo území, a na to, kolik migrantů do nich 

proudí z ostatních území, lze vést jednu linii, od nejvzdálenějšího území, ke které se budou 

postupně připojovat linie z území, okolo kterých tato šipka projde (Obr. 45). Do cílového 

místa tak bude ve výsledku směřovat pouze jedna šipka, se šířkou rovnou celkovému 



96 
 

počtu imigrantů. Šířka počátků linií v každém zdrojovém území odpovídá počtu 

emigrantů, kteří z něj do cílového místa směřují. 

 

Je-li jedno z území, ke kterým se migrační tok vztahuje, mimo na mapě zobrazenou oblast, 

je potřeba vést linii reprezentující tento migrační tok k náhradnímu referenčnímu bodu. 

Obvykle je volen bod ve směru, kterým toto území (resp. jeho referenční bod) leží.  
 

 

Pokud vede do daného území mimo mapu více zobrazovaných migračních tahů, je vhodné, 

aby všechny končily navzájem sobě blízko. Ukončení linií, které tyto tahy reprezentují, 

může být buď sloučením do jedné šipky, nebo mohou být linie ukončeny těsně před 

referenčním bodem, aby nedošlo k jejich překryvu (Obr. 46, Obr. 47). Do vzniklého 

volného prostoru je možné umístit název území, do kterého toky směřují, nebo např. 

celkový počet imigrantů (tj. součet velikostí migračních toků). V případě, že mají všechny 

linie dostatečně slabou tloušťku, mohou také končit přímo v referenčním bodě. Pro toky 

směřující z vnějšího území do území zobrazovaného platí obdobné podmínky. Je-li ovšem 

toto území, do kterého migrační proudy směřují, řádově větší než dílčí na mapě zobrazené 

oblasti (např. se jedná o vnější emigraci z jednotlivých krajů v ČR, podle země, do níž 

emigranti směřují), lze použít decentralizaci jednotlivých šipek (tj. šipky nesměřují do 

jednoho bodu) k ilustraci rozptýlení emigrantů za hranice. 

 

V případě, že jsou zachycována souhrnná data za celé zobrazované území, např. počty 

migrantů do/z okolních států, lze ukončit linie (šipky) těsně před hranicemi tohoto území 

(tj. nevést je až do středu území). V území je pak možné zobrazit počty přistěhovalých 

v dílčích oblastech jinou metodou, např. sloupcovým kartodiagramem. 

 

Ostatní principy vykreslování toků jsou, kromě zmíněného rozdílu v umístění jednoho 

konce linie, totožné, bez ohledu na to, zda mapa zobrazuje obě migrační území, nebo pouze 

jedno. 

 

Velikost migračního toku mezi plošnými územími je vhodné zobrazit tloušťkou šipky. 

Je možné použít jak funkční vztah (tedy např. tloušťka přímo úměrná velikosti toku), 

tak rozřazení do několika intervalů (kdy všem hodnotám z jednoho intervalu je přiřazena 

čára o tloušťce odpovídající hodnotě ve středu intervalu). Je-li užito intervalů, je třeba brát 

na zřetel, že dochází k neporovnatelnosti hodnot spadajících do stejného intervalu, což 

může být v některých případech nežádoucí, např. při porovnávání velikostí opačně 

směrovaných toků mezi dvěma místy. To lze vyřešit přidáním textového popisku s počtem 

migrantů. 

 

Pro zobrazení migračního toku mezi bodově lokalizovanými místy (např. malá města), 

je použití tloušťky linie složitější, především v případě, kdy je zobrazen tok oběma směry. 

Je třeba vždy dbát na to, aby nebyly linie příliš tlusté, protože je pak poměrně obtížné 
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umístit jejich počátek do bodu, a zároveň v tomto bodě ukončit linii zobrazující opačně 

směřovaný migrační tok. Částečným řešením, při zachování vyjádření velikosti toku 

tloušťkou linie, je použít „půlšipek“, tedy nezakončovat linie plnou šipkou, ale posunout 

vrchol šipek na stranu (Obr. 49a).  
 

 
Obr. 46: Možnosti ukončení šipek – sloučením, nebo nedotažením do konečného bodu 
 

 
 

Obr. 47: Výřez z mapy – ukázka ukončení více šipek směřujících do jedné oblasti 
 

  
Obr. 48: Intervalové a funkční určení tloušťky šipky 
 

 
 

Obr. 49: Možnosti umístění linií reprezentujících opačně směřující migrační toky 

Vlevo (a) umístění těsně vedle sebe pro snazší náhled na migrační obrat (navíc s posunutými 

„špičkami“ šipek), vpravo b) překryv šipek, s usnadněním čtení migračního salda. 
 

Pro vyznačení velikosti toku lze použít také textu, kterým je příslušný tok popsán. V tomto 

případě je většinou tloušťka šipek jednotná, případně určená intervaly hodnot a textem 

jsou opatřeny jen nejdůležitější tahy. 

 

V případě zobrazení obou migračních tahů je použito dvou šipek s opačnou orientací. 

Standardní umístění šipek je vedle sebe, oddělené mezerou. Je ale možné je umístit i přes 

sebe, nebo těsně vedle sebe. 

a) b) 
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Chceme-li, aby bylo na mapě dobře patrné migrační saldo mezi dvěma územími, lze umístit 

užší šipku přes větší. Nepřekrytá část zobrazuje saldo. Lze použít jedné dvojice výplní – 

jedna pro početnější, druhá pro slabší migrační tok, přičemž je vhodné použít pro výplň 

slabšího toku rastru (tedy aby výsledná čára nevypadala jako složená ze dvou šipek, tj. aby 

byla spodní čára pod vrchní čárou zřetelná) (Obr. 49b). Pro zobrazení migračního obratu 

je naopak vhodnější umístit šipky těsně vedle sebe (Obr. 49a).  

7.2.1 Hierarchizované propojení: Nystuenova–Daceyova metoda 

Poněkud odlišný přístup k zobrazení migračních toků nabízí Nystuen a Dacey (1988). 

Jejich metoda, primárně navrhnutá pro telefonní síť, vytváří graf, kde z každého místa 

(resp. uzlu) vystupuje pouze jeden tok, ale končit v něm může toků více. Vyskytují se 

v něm zdrojová místa, přechodová místa a místa absorpční. Absorpční místa lze nazvat 

také centra, v našem případě centra migrace. Výhodou této metody je právě 

hierarchizované propojení území, kterého je dosaženo zobrazením jen těch tahů, které 

směřují do území s větším počtem imigrantů než má území zdrojové. Postup, jakým se graf 

získá, je poměrně jednoduchý (Tinkler,1988b): 

1. Hodnoty na diagonále jsou počty migrantů stěhujících se v rámci jednoho území. 

Pro zjednodušení lze předpokládat, že jsou nulové. 

2. V transakční matici spočítáme sloupcové součty. Ty vyjadřují počty imigrantů 

do daných území. 

3. Sloupce transakční matice (tj. pořadí území) uspořádáme od území s největším 

počtem imigrantů, po území s nejmenším počtem imigrantů. Prvky matice pod 

diagonálou jsou počty migrantů z území s menším počtem imigrantů do území 

s větším počtem imigrantů.  

4. V každém řádku vybereme nejvyšší hodnotu (tj. území, do kterého směřuje 

z daného řádkového území nejvíce imigrantů). Ostatní hodnoty v řádku změníme 

na nulové. 

5. Jsou-li vybrané hodnoty pod diagonálou, jsou to počty imigrantů z území s menším 

počtem imigrantů do území s větším počtem imigrantů (tedy do území položených 

v hierarchii území výše) a zůstanou zachovány. Je-li naopak nejvyšší hodnota 

v řádku nad diagonálou, bude změněna na nulu.  

6. Nyní je možné zobrazit hodnoty (tj. tahy) z výsledné matice v mapě. Výsledná 

matice obsahuje pouze ty tahy, které vedou z území položených v hierarchii níže, 

do území s větší důležitostí. Nulové řádky zobrazují absorpční místa (tj. migrační 

centra). 

 

 Mějme čtyři oblasti, mezi kterými probíhá migrace, označme je jako A, B, C a D. 

Nepředpokládáme migraci uvnitř oblastí. 
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1.–2. Počty migrantů v jednotlivých tocích jsou zachyceny v matici M. Řádkový součet 

ukazuje počet imigrantů z dané oblasti, sloupcový součet počet emigrantů, 

kteří do ní během sledovaného období z ostatních míst přišli. 

 

   M: 

 A B C D     

A 0 3 3 7 13 

B 6 0 9 3 18 

C 4 3 0 5 12 

D 3 1 8 0 12 

    13 7 20 15  

 kde     značí řádkový a     sloupcový součet. 

 

3.–4. Uspořádáme sloupce podle počtu imigrantů, v každém řádku zvýrazníme 

nejvyšší hodnotu (největší tok z dané oblasti): 

 

 C D A B  

C 0 5 4 3  

D 8 0 3 1  

A 3 7 0 3  

B 9 3 6 0  

    20 15 13 7  

4.–5. Hodnoty v řádku, které nejsou nejvyšší, změníme na nulové. Z nejvyšších hodnot 

zachováme jen hodnoty pod diagonálou (toky z méně významného 

do významnějšího místa): 

 

 C D A B  

C 0 0 0 0  

D 8 0 0 0  

A 0 7 0 0  

B 9 0 0 0  

      

6.  Nyní tahy můžeme vykreslit do mapy nebo schématu. Nulový řádek pro místo C 

značí, že C je absorpční místo (tj. nevede z něj žádný tah). Po vykreslení 

zjistíme, že místa A a B jsou zdrojová místa a místo D je přechodné. 

 

A B 

D C 
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7.2.2 Použití schémat bez podkladové mapy 

Propojení jednotlivých území migračními tahy lze zobrazit i dalšími způsoby, bez využití 

podkladové mapy, například schématem. Je vhodné zachovat přibližně odpovídající 

postavení území navzájem, lze ale najít i příklady, kdy jsou území uspořádávána podle 

jiného klíče (viz dále). Pro zobrazení uspořádání jednotlivých území je vhodné použít 

schéma (resp. diagram), zachycující reálné vazby mezi nimi a zachovávající zároveň 

přibližně jejich umístění. Je nutné vytvořit výběr toků, které budou zobrazeny. K tomu se 

hodí dobře např. Nystuenova–Daceyova metoda (popsaná výše), případně jiný vlastní klíč 

umožňující hierarchizaci území.  

 

Jednotlivá území budou zobrazena schematicky, za použití buď jednotného znaku, nebo 

např. diagramu pro podrobnější popis jevu. Diagram svou velikostí může reprezentovat 

celkový počet imigrantů do daného území, případně zobrazovat strukturu migrantů 

apod.87 Umístěním mohou buď odpovídat reálné pozici na mapě, nebo můžou být některé 

znaky posunuty (zejména za účelem zlepšení přehlednosti toků) (Obr. 50). Jejich pozice 

může také odpovídat reálné pozici pouze vzdáleně, ideálně však se zachováním vztahů 

vzájemných vzdáleností území (tedy území, která si jsou ve skutečnosti nejblíže, budou 

sobě nejblíže i v daném schématu). Metoda, kterou budou zobrazeny jednotlivé toky, bude 

pak shodná s odpovídajícím zobrazením používajícím mapový podklad. Je tedy možné 

využít tloušťku čáry k zachycení počtu migrantů v daném toku, zobrazit strukturu 

migrantů apod. 

 

Výhodou schematického uspořádání je možnost jednotlivá území umístit tak, aby se znaky, 

které je reprezentují, nepřekrývaly (což není občas u umístění na základě přesně dané 

polohy možné), případně aby se nepřekrývaly linie zobrazující migrační toky, 

a zprostředkovat tím uživateli přehledný náhled na situaci, včetně například právě 

struktur migrantů. 

 

Možností je rovněž umístit území rovnoměrně po obvodu kruhu a vést mezi nimi 

(v místech toků) spojnice, které mohou svou tloušťkou opět reprezentovat velikost toku. 

Je vhodné umístit území na kružnici tak, aby přibližně kopírovaly své skutečné umístění na 

mapě (zejména v porovnání s ostatními místy). Území musí být po kružnici vždy 

rozmístěna rovnoměrně (tj. mezi každými dvěma na kružnici sousedními územími bude 

stejná vzdálenost). Toto schematické zobrazení umožňuje díky rovnoměrnosti rozložení 

míst snadno zjistit, v jakém místě (resp. v jaké celé oblasti) se tyto toky shlukují.88 

Pro porovnání více obdobných jevů (např. migrační toky odlišené podle nejvyššího 

dosaženého vzdělání migrantů) je vhodné vytvořit kruhových schémat více, každé 

                                                             
87 Viz obecně typy a možnosti kartografických znaků, resp. kartodiagramů, které jsou uvedeny na 
začátku této kapitoly. 
88 Zajímavé použití této metody zveřejnil např. Walker (2013) pro zobrazení vnitrostátní migrace 
v USA. 
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s jedním jevem a umístit je vedle sebe. Pro nezkreslené porovnání je nutné použít u všech 

schémat pro výběr zobrazovaných toků stejných kritérií. 

 

Území lze po kružnici umístit i na základě jiného klíče, než je jejich skutečná pozice na 

mapě. Lze je například seskupit podle velikosti, podle převládajícího hospodářského 

sektoru, podle propojenosti silniční a železniční sítí apod. (vždy opět rovnoměrně, tedy 

seskupení je míněno ve smyslu umístění vedle sebe). Výsledkem je názorné zobrazení 

množství toků, které skupiny lokalit s danými charakteristikami propojují. 
 

 
Obr. 50: Příklad zjednodušeného uspořádání zájmových měst na schématu význačných 

migračních toků mezi nimi 

7.3 Struktura migračních toků  

Kromě velikostí migračních toků je pro popis migrace důležitá také jejich struktura. 

Naproti tomu vzhledem ke konstrukci ukazatelů migračních směrů (tj. geografický vážený 

střed a průměrný směr migrace) a k tomu, jakou informaci nesou, je u nich zkoumání 

struktury bezpředmětné a nepoužitelné. Směrovou růžici lze uvažovat jako zobrazení 

migračních tahů, kdy nejsou linie dotažené až k cílovému místu, proto u ní o znázornění 

struktury hovořit lze. Její velikosti a charakteru (šipky směřují vždy směrem ven, končí 

„v prostoru“) je nutné vhodně přizpůsobit výběr metody. 

 

Pro zobrazení struktury migračních toků je nejvhodnější použít strukturní nebo součtový 

kartodiagram: 
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 strukturní – linie má konstantní tloušťku představující 100 %, skládá se z dílčích 

částí reprezentujících jejich podílné zastoupení 

 součtový – zobrazují velikosti jednotlivých částí zkoumaného jevu (např. množství 

imigrantů s rozdělením na muže a ženy), celková tloušťka linie odpovídá celkové 

velikosti jevu 

Je třeba si uvědomit, že přidáním informace o struktuře toků vzrůstá množství informace 

obsažené v mapě, a je tedy tím více nutné provést uvážlivě výběr toků, které budou 

zobrazeny, případně lze strukturu zobrazit jen u nejdůležitějších migračních toků.  

 

Variantou, vhodnou jak pro migrační toky, tak pro směrové růžice, je zobrazit strukturu 

nikoliv po celé délce linie, ale jen na vybrané její části (tzv. vydělený liniový kartodiagram 

(Kaňok, 1992)) (Obr. 51), případně na jejím začátku nebo konci. V druhém případě je 

nutné pevně stanovit, zda bude zobrazení struktury umístěno na začátku nebo konci tahu 

– podle toho se jedná o strukturu imigrantů, nebo emigrantů. V uzlových místech lze pak 

struktury jednotlivých toků navzájem porovnat, mnohdy lépe, než by tomu bylo při použití 

strukturálního členění na celé délce linie. Z podstaty směrové růžice je zřejmé, že lze u ní 

strukturu zobrazit pouze na začátku, nebo v průběhu. 

V případě, kdy je mezi dvěma místy více linií, které se navzájem nedotýkají, je struktura 

každé linie vyznačená na základě stejného klíče. Může ale nastat situace, kdy jsou linie 

vykreslené těsně vedle sebe, například při zobrazení migračního obratu mezi dvěma 

městy složením opačně orientovaných toků. V tom případě je nutné tyto dva toky od sebe 

navzájem odlišit. Nejvhodnější je použití kombinace odlišných barev a různých rastrů, 

není přitom důležité, zda jsou různé rastry použity pro odlišení strukturálního členění 

a barva pro odlišení toků, nebo zda je tomu naopak.  

 
Obr. 51: Ukázka vyděleného liniového kartodiagramu 

Zde součtový diagram – pokud by byla velikost vydělených obdélníků konstantní, jednalo by se o 

strukturní diagram. 

7.4 Vývoj v čase 

Mapy zobrazující souhrnně směr toků z daného území (tedy průměrný směr migrace, 

směrové růžice, vážený geografický střed), a které byly představeny v první části této 

kapitoly, nabízejí poměrně jednoduché zobrazení časového vývoje těchto směrů. Jelikož je 

v každém území pro jedno období pouze jeden jednoduchý znak (vážený geografický 
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střed, nebo složený směrový vektor), lze do mapy přidat bez problémů další ukazatele 

z odlišným časovým vymezením. Nutné je pouze vždy vhodně odlišit grafickou 

reprezentaci jednotlivých období (tedy zejména strukturu nebo barvu šipek nebo 

bodových znaků). Pro zobrazení časové posloupnosti se hodí např. použití vzrůstající 

hustoty a délky elementů čárkovaných linií, mírně rostoucí síla čáry, nebo vzrůstající 

sytost barvy. Výjimkou je použití směrové růžice. Přidání další směrové růžice, zobrazující 

situaci v jiném období, by vedlo k nepřehlednému zobrazení, a je proto vhodnější obecně 

pro vývoj zvolit jinou zobrazovací metodu. Druhým případem zobrazení migračních toků 

jsou mapy, které tyto toky zobrazují přímo. Vzhledem k množství informací, které mapy 

podávají, je třeba uvážlivě volit metodu zobrazení vývoje v čase, aby nedošlo k přesycení 

mapy.  

 

Jednou z variant je zobrazení časového vývoje pomocí sady map, kdy na každé mapě je 

zobrazena situace v jednom období. Vývoj je pak nahlédnutelný porovnáním těchto map 

navzájem. Tato metoda je vhodná zejména v případě velkého množství zobrazované 

informace (např. struktury migračních toků), nebo při větším počtu zobrazovaných 

období. Její výhodou je možnost zprostředkování detailního pohledu na situaci 

v jednotlivých porovnávaných obdobích. Nedostatkem této metody naopak je, že uživatel 

musí mezi jednotlivými mapami přecházet, aby zjistil, jak se situace změnila. 

 

Druhou možností je zobrazení vývoje do jedné mapy. K tomu může dobře posloužit 

srovnávací liniový diagram, kdy referenční hodnota (tedy např. průměr z minulých let) je 

zobrazena méně výrazně, ale tak, aby byla dobře patrná (a aby bylo možné zároveň 

přehlédnout současnou situaci). Tato metoda se hodí zejména v případě, kdy je velikost 

migračního toku zobrazena za pomoci tloušťky linie. Současný migrační tok může být 

například tedy zobrazen linií s plnou barevnou výplní, zatímco předchozí situace je 

zobrazena rastrovou výplní, případně pouze obrysem (plným, nebo přerušovaným).  

 

Chceme-li zachovat možnost rychlého a jednoduchého přehledu vývoje velikosti 

migračních toků, nehodí se tato metoda pro srovnání více než dvou časových období. 

Má-li být přesto na mapě zachycena situace ve více časových horizontech, je vhodné 

nejaktuálnější hodnotu zobrazit linií s výplní89, a ostatní (předchozí) hodnoty pouze 

obrysem. Pro nejstarší hodnotu bude použita nejslabší čára (případně přerušovaná čára 

s nejkratšími dílky), která bude postupně pro další hodnoty sílit (resp. bude se zvětšovat 

délka čárek) a pro nejnovější z předešlých hodnot bude použita plná čára. Všechny linie 

budou buď centrovány na střed, případně (např. v situaci zobrazení obou opačných 

migračních toků) k jedné straně linie – nahoru, nebo dolů (Obr. 52). 

 

                                                             
89 To samozřejmě závisí na účelu mapy, aktuální hodnota může být zobrazena i takovým způsobem, 
aby nebyla výraznější než ostatní hodnoty. 
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Je-li na mapě zachycen pouze průběh vybraných toků (tj. ne jejich velikost), lze do jedné 

mapy zakreslit situaci z více období (je třeba vzít v úvahu, že při počtu tří a více období 

výrazně vzrůstá nepřehlednost mapy). Každé období bude reprezentováno jinou barvou 

nebo strukturou čáry (Obr. 53). Je vhodné, aby sytost barvy, případně plnost čáry byla 

vzrůstající (od nejstaršího po nejnovější údaj), což uživateli usnadňuje čtení mapy. 
 

 
Obr. 52: Ukázka srovnávacího liniového diagramu 

Vlevo umístění hodnot podél osy linie, vpravo dva toky opačného směru s umístěním na okraj. 
 

 
 

Obr. 53: Výřez z mapy zobrazující nejdůležitější migrační toky ve třech obdobích za použití 

tří barev liniových znaků 
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Kapitola 8 

APLIKACE VYBRANÝCH METOD A JEJICH ZHODNOCENÍ 

V rámci práce byla vypracována sada map zobrazujících různé migrační ukazatele. 

Pro vytvoření map byly použity vybrané z metod zmiňovaných v této práci, s důrazem na 

jejich různorodost. Účelem těchto map primárně není poskytnout informace o migraci, 

jako spíše prakticky demonstrovat, jakým způsobem lze představené metody použít, jaké 

informace jimi lze předat, a jaké jsou naopak jejich nevýhody nebo možná úskalí.  

Pro tvorbu map byla použita veřejně dostupná data poskytovaná Českým statistickým 

úřadem, zejména data publikovaná v rámci demografických ročenek. Výběr zobrazovacích 

metod byl tedy ovlivněn také tím, jaká data jsou dostupná. Nejnovější dostupná 

demografická ročenka je na rok 2013 – kvůli jednotnosti časového vymezení na všech 

mapách se data vztahují vždy k tomuto roku90. Jako referenční území byla zvolena celá 

Česká republika. 

Mapy byly vytvořeny v programu ArcMap (ESRI, b.r.), případně dále upravovány 

v programu Inkscape (Albert et al., 2011). Hranice územních celků byly použity z databáze 

ArcČR 500 (ARCDATA PRAHA, 2014).  

Výstupem této praktické aplikace je soubor listů, které obsahují jak samotnou mapu 

a výřez z tabulky s použitými daty, tak zejména zhodnocení použité metody. Tyto listy jsou 

uvedeny v příloze práce. Vzhledem k různorodým metodám i různým ukazatelům, pro 

jejichž zobrazení byly použity, a také k různým finálním aplikacím těchto metod (lišících 

se např. v důsledku použitého územního členění, nebo rozsahu hodnot zobrazených dat), 

je každé použití hodnoceno individuálně. Přesto lze vypozorovat určité závěry, které lze 

považovat za obecné. 

                                                             
90 Výjimku tvoří mapa porovnávající migrační saldo vnitřní migrace a migrační saldo vnější 
migrace. S ohledem na pravděpodobnou zkreslenost počtů migrantů (zejména emigrantů) 
účastnících se vnější migrace v roce 2013, vlivem nejspíše administrativních opatření, byla použita 
datová sada z roku 2012. 
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8.1 Pozorované technické záležitosti 

U kartodiagramů s funkčně určenou velikostí je nejčastějším problémem, který je třeba 

řešit, vhodné zvolení měřítkového koeficientu91 tak, aby co nejmenší počet diagramů 

přesahoval přes hranice území, k nimž přísluší, a aby zároveň zůstal dobře čitelný diagram 

zobrazující nejmenší vyskytující se hodnotu jevu. Obdobný problém nastává i u diagramů 

s intervalovým vymezením velikosti – zde je potřeba zvolit vhodné velikosti znaků 

reprezentujících jednotlivé intervaly, aby byly od sebe navzájem dobře odlišitelné. Nutné 

je, aby byla zachována čitelnost nejmenšího znaku a zároveň aby největší znak přesahoval 

v co nejmenším počtu případů hranice území. Diagramy, které přesahují přes hranice 

území, k nimž přísluší, lze umístit mimo oblast mapy a s příslušným územím je spojit 

vodící linkou nebo odkazem. Není však vhodné, je-li takových diagramů příliš, protože 

vizuálně zahlcují okolí mapy, a také umístění mimo oblast, k níž se vztahují, snižuje 

možnost přehledu prostorového rozmístění jevu.  

 

Dalším aspektem souvisejícím s rozlišitelností (nejen diagramů) je měřítko mapy, 

respektive počet území dílčího členění. Čím jsou území menší (tedy čím je členění 

podrobnější, nebo měřítko menší), tím více je nutné dbát na zachování rozlišitelnosti. 

S klesající velikostí území tím roste nezbytná úroveň generalizace. Ve větších územích lze 

např. použít více intervalů pro diagramy s intervalovým vymezením velikosti, protože 

může být největší použitý znak větší, než při podrobnějším členění území. Máme-li naopak 

primárně určenou metodu, a měřítko volíme podle ní, tak analogicky platí, že při použití 

podrobnějších a složitějších znaků (např. součtový kartodiagram nebo vložení grafů) je 

třeba zvolit měřítko dostatečně velké. 

8.2. Možnosti zobrazení migrace na mapě  

Je-li zachována dostatečná rozlišitelnost znaků, poskytuje mapa přehledný náhled na 

prostorové uspořádání zobrazovaných jevů, resp. jejich vztahů. Některé metody umožňují 

snadné odečtení přesných (nebo téměř přesných) hodnot jevu (např. součtový 

kartodiagram), u jiných je pro zjištění konkrétních hodnot nutné doplnit tuto informaci do 

mapy textem. Pro představu o prostorovém rozmístění jevu není ale nutné znát hodnoty 

jevu přesně, stačí mít možnost porovnat vzájemná vztah hodnot (tedy zda je v jedné 

oblasti hodnota jevu větší než v jiné a naopak) a jak velký tento rozdíl přibližně je (tedy 

jsou-li hodnoty podobné, nebo výrazně rozdílné, případně kolikrát je která hodnota větší 

než jiná). Na dobře zpracované mapě lze pak také intuitivně vypozorovat případné 

prostorové souvislosti nebo pravidelnosti, které by z tabulkového přehledu byly 

rozpoznatelné výrazně složitěji, včetně možnosti případného vymezení regionů 

s obdobnými hodnotami.  

                                                             
91 Koeficient k v obecném vztahu pro výpočet velikosti diagramu      , kde V je velikost 
diagramu (tj. jeho obsah nebo výška) a H je hodnota jevu. 
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V prezentovaném souboru map je použito pro zobrazení některých ukazatelů (počet 

vystěhovalých a přistěhovalých, migrační saldo) více různých metod zobrazujících velikost 

tohoto ukazatele. Konkrétní informace předávané mapou se liší v závislosti na použité 

metodě, nicméně na všech lze dobře identifikovat regiony s největší migrační aktivitou 

v rámci ČR, mezi které lze zařadit zejména Prahu s jejím okolím, Brno a jeho okolí, 

Ostravsko a Mostecko, případně také okolí Hradce Králové. Lze také najít regiony 

s nejnižší migrační aktivitou – oblast Jeseníků, Vysočinu a pohoří Šumavy a Českého lesa. 

 

Prostorové souvislosti vhodně zobrazují metody využívající liniových znaků, zejména 

zachycují-li přímo migrační toky. Výběrem a zobrazením pouze nejvýznamnějších toků se 

předejde nepřehlednosti mapy. Na vytvořených mapách je zjevná dominance Prahy – jako 

migračního centra, i jako zdrojového místa. Nejedná se přitom pouze o toky z okolních 

okresů, ale i z míst vzdálenějších (např. Brno, Ostrava). Kromě Prahy lze vypozorovat 

další, méně významná, centra, např. Brno, Ostravu, nebo Plzeň. 

 

Použití vhodné metody (např. složený nebo srovnávací diagram, nebo jednoduchý 

diagram s výplní, nebo v kombinaci s kartogramem) umožňuje kromě závislosti na 

prostorové složce jevu zobrazit i další vlastnosti migrace (např. provázanost migrace 

s jiným jevem). Z první mapy je například patrné, že čistá míra migrace závisí na velikosti 

migračního salda – v okresech s větším migračním saldem je také větší míra migrace, čili je 

tam nejen absolutně větší počet migrantů, ale také relativní zastoupení migrantů 

v populaci. 

 

Kromě závislosti na jiném jevu umožňuje složený diagram zobrazit srovnáním hodnot 

z různých období také jednoduchý vývoj jevu. Je třeba ale vhodně volit porovnávané roky 

(případně jiná období), protože nejednotnost průběhu (tedy pokud hodnoty v rámci 

sledovaného období klesají i rostou) může zkreslit vnímání vývoje. Počet přistěhovalých 

v rámci vnitřní migrace v roce 2013 je ve všech krajích výrazně nižší než průměr počtu 

přistěhovalých z předchozích deseti let (2003–2012), z čehož by bylo možné vyvodit 

celkový pokles intenzity přistěhování. Při porovnání počtu přistěhovalých v předchozích 

třech letech (2013, 2012, 2011) mezi sebou navzájem je ale naopak z mapy zřejmý 

rostoucí počet přistěhovalých v těchto třech letech. Je tedy zřejmé, že muselo někde mezi 

lety 2003 a 2013 dojít nejprve k významnému poklesu počtu přistěhovaných a poté 

k následnému mírnému růstu, který je zachycený na zmíněné mapě. 
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Kapitola 9 

ZÁVĚR 

Tato práce si kladla za cíl prozkoumat možnosti použití kartografických metod pro 

zobrazení a analýzu migrace. Přesto, že mapa poskytuje kromě informace o samotných 

hodnotách jevu také přehled jeho prostorového rozmístění, je jako analytický nástroj při 

studiu migrace často opomíjena, a také pro seznámení se s problematikou migrace jsou 

upřednostňovány tabulky a text.  

 

Hlavním přínosem mapy je, že kromě samotné velikosti jevu dokáže navíc předat 

informaci o jeho prostorovém rozmístění. Z mapy lze tak vyčíst nejen konkrétní (nebo 

přibližné) hodnoty pro jednotlivá území, ale také z ní lze vypozorovat možné prostorové 

souvislosti jevu, případně vymezit regiony s obdobnými charakteristikami výrazně 

snadněji než při použití tabulek nebo jiných nástrojů bez adekvátního zobrazení 

prostorových vztahů. Přínos mapy závisí tedy nejen na vhodném výběru a případně 

úpravě zobrazovaných dat, ale také zejména na použité zobrazovací metodě. Před 

vytvořením samotné mapy by měly být prostudovány různé metody, jak požadovaný jev 

zobrazit, aby z nich mohla být nejvhodnější možnost vybrána. Právě nedostatečný přehled 

o možnostech, přístupnost, či jednoduchost konstrukce některých metod, může svádět 

k jejich nemístnému upřednostnění před jinými metodami. V této práci je poskytnut 

ucelený přehled použitelných metod pro zobrazení migrace, včetně jejich výhod, nevýhod 

a doporučených použití. 

 

Migraci, jako pohyb mezi dvěma oblastmi, lze popsat jak agregovanými ukazateli 

vztaženými pouze k cílovému nebo zdrojovému místu, tak přímo migračními tahy, které 

zdrojová a cílová místa propojují. Podle způsobu popisu je nutné volit vhodnou 

kartografickou metodu pro zobrazení jevu na mapě. Pro ukazatele vztažené k jednomu 

místu si lze vybrat zejména z různých druhů kartodiagramů, případně kartogramů pro 

zobrazení relativních hodnot. Jednotlivé metody lze mezi sebou také kombinovat a tím 

zvýšit množství informace předávané mapou. Pro zobrazení migračních tahů je vhodné 

použít liniové znaky, nebo na základě převažujících cílových oblastí vytvořit migrační 
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regiony a ty příslušných způsobem zobrazit. Je-li použita adekvátní kartografická metoda, 

poskytuje mapa kromě přehledu prostorového uspořádání informace i o dalších 

vlastnostech jevu, o jeho vývoji v čase, nebo o korelaci s jinými jevy. Získané poznatky 

mohou být přímo prezentovány, nebo mohou sloužit jako podklady pro stanovování 

hypotéz o migračním chování při dalším výzkumu. 

 

Možným nedostatkem mapy je, že použité formy grafické reprezentace hodnot jevu 

mnohdy neumožňují vyčíst jednoduše přesné hodnoty, nebo zobrazují přímo hodnoty 

zaokrouhlené. V případě, kdy nejsou přesné hodnoty přímo vyžadovány, tato generalizace 

není na obtíž, protože i při zaokrouhlení mapa stále umožňuje vzájemné porovnání 

jednotlivých hodnot. Pokud je nutné přesné hodnoty znát, lze doplnit tuto informaci 

textem přímo do mapy, nebo k mapě přiložit tabulku, čímž lze výše zmíněný nedostatek 

odstranit. Jiným omezením, které je nutné při tvorbě map brát na zřetel, je jejich velikost. 

Měřítko mapy je třeba volit takové, aby výsledná mapa byla přehledná, nepůsobila 

prázdně, nebo naopak příliš zaplněně. Při malém měřítku je třeba zobrazované hodnoty 

dostatečně generalizovat a zjednodušovat jejich grafickou reprezentaci, při větším měřítku 

je naopak možné zobrazit podrobnější informace (např. přesnou hodnotu jevu, nebo jeho 

vnitřní strukturu), nebo zobrazit více jevů najednou. 

 

Přínosem této práce je ukázání rozmanitých možností, které kartografické metody pro 

zobrazení a analýzu migrace nabízejí, včetně přehledného popisu jejich použití, 

praktických doporučení, nebo naopak upozornění na jejich možná úskalí. Možným 

rozšířením této práce je praktická aplikace vybraných metod pro ucelenou analýzu 

migrace a její zhodnocení. Jinou možností je zaměřit se na uživatelské vnímání a porovnat 

množství informací, které uživatel dokáže vyčíst z map vytvořených s použitím zvolených 

metod, s informacemi, které mu poskytuje tabulka, nebo analytický text. 

 

Ačkoliv s sebou mapa nese různá omezení, dokáže zprostředkovat dostatečné informace 

přehledně a vizuálně zajímavě, a neměla by být proto mezi přehledovými ani analytickými 

nástroji opomíjena.  
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