
 

 

  

 

Vybrané metodické přístupy k tvorbě regionální populační prognózy: 

případová studie na úrovni Jihočeského kraje 

Abstrakt 

Cílem této práce je představit vybrané metodické přístupy k populačním prognózám, se 

zaměřením na regionální úroveň a s uvážením různé délky časové řady. Konkrétní postupy jsou 

prakticky aplikovány pro potřeby vytvoření prognózy Jihočeského kraje. V teoretické části práce 

jsou stanoveny fáze zpracování populačních prognóz. Charakterizována je kohortně komponentní 

metoda s migrací, která se používá k vytvoření populačních prognóz. Dále jsou popsány vybrané 

analytické modely a funkce pro tvorbu dílčích prognóz úmrtnosti, plodnosti a migrace včetně 

nepřímé metody výpočtu migračního salda. Pro extrapolaci parametrů se v analýze časových řad 

charakterizují vybrané trendové funkce a Box-Jenkinsova metodologie. Analytická část práce se 

zaměřuje na zpracování prognózy Jihočeského kraje z krátké výchozí časové řady a z dlouhé 

výchozí časové řady. Z krátké výchozí časové řady je nejprve zpracována dílčí prognóza 

úmrtnosti analyzovaná Heligman-Pollardovým modelem, dále dílčí prognóza plodnosti 

analyzovaná Beta funkcí a dílčí prognóza migrace analyzovaná 25%, 50% a 75% kvartilem 

migračního salda v čase podle jednotek věku. Pro zjištění vzájemných vztahů mezi parametry 

Heligmana-Pollarda a Beta funkce je využita faktorová analýza. Z faktorové analýzy se získají 

faktorová skóre, která jsou extrapolována prostřednictvím trendových funkcí. Z těchto dílčích 

prognóz je poté vytvořena prognóza Jihočeského kraje do 1. 1. 2025. Dílčí prognóza úmrtnosti, 

plodnosti, imigrace a emigrace z dlouhé výchozí časové řady je zpracována prostřednictvím Lee-

-Carterových modelů. Index úrovně úmrtnosti a plodnosti je extrapolován Box-Jenkinsovou 

metodologií. Pro extrapolaci indexu úrovně emigrace a imigrace byly zvoleny trendové funkce. 

Prostřednictvím kohortně komponentní metody s migrací je poté vytvořena z dlouhé výchozí 

časové řady plnohodnotná populační prognóza Jihočeského kraje do 31. 12. 2035, která je na 

závěr porovnána se střední variantou prognózy vytvořenou v rámci Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka a projekcí Českého statistického úřadu. 
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