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třídění podle velikostních skupin obcí s následnou klasifikací podle vzďělěni. Jinými slovy:
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Z výsledků prostorové predikce pruměrného počtu dětí (PPD) jako datově jednorozměrné
charakteristiky p1odnosti vyplývá, že nejnižšíhodnoty intervalového odhadu se týkají Prahy,
krajů
vnitřní časti Středočeského a Plzeňského kraje' oblast pruměmých hodnot se týka částí

Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Jihočeského, olomouckého, Zlínskéhoa
Moravskoslezského. Relativně vyššíhodnoty pok4ývají dalšíčásti qiše uvedených laajů a
jako lokální místa
převážnou část Vysočiny. Nejvyššíhodnoty pak byly modelem vypočteny
v laaji Zlínskéma olomouckém.
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Dále byla vypoětena intenzita prostorové závislosti pomocí statistiky Moranovo I, která
určena pro anďýzu prostorové a věcné variability zkoumaného
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