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Obsah přednášky

• Představení výzkumného týmu a zaměření výzkumu

• Sociální prostředí jako výzkumné téma – teoretický rámec výzkumu

• Mapování sociálního prostředí a nové sociálně prostorové diferenciace

• Měřítko sledování a vybraná témata základního a aplikovaného výzkumu v geografii

- Národní úroveň – monitoring v úrovni zsj, obcí, okresů

- Pražský metropolitní region



Vybrané projekty výzkumu – URRlab posledních 10 let

• Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiích (GAČR, 2018–2020 ??)

• Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku (GAČR, 2016–2018) 

• Prostorová mobilita, každodenní život a sociální vazby: případová studie žen Pražského 
metropolitního regionu (GAČR, 2016–2018) 

• Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České 
republiky (GAČR, 2014–2016) 

• Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS (NAKI, MK ČR, 2012–
2015)

• Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu 
Territorial Impact Assessment (TAČR, 2014-2015)

• Vymezení funkčního území Pražské metropolitní oblasti pro potřeby uplatnění integrovaných 
teritoriálních investic (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014)

• Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze (GAČR, 2010–2013) 

• Proměny sociálního a fyzického prostředí ve vnitřním městě Prahy po roce 1990 (GAČR, 2008–
2010)

• Analýza potenciálu obcí Středočeského kraje pro další rezidenční a populační rozvoj 
(Středočeský kraj, 2017)

• Územní studie Barrandov – socioekonomická část (A69 – architekti, s.r.o, Městská část 
Praha 5, 2016-2017)

• Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v 
dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území 
(TAČR, 2012-2013)

• Model mapy pro sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním ohrožením nebo 
vyloučením (Gabal A&C, MPSV ČR, 2012)

• Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a 
obcích České republiky (MŠMT, 2006–2011) 

• Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení 
negativních důsledků na životní prostředí (MŽP, 2007–2011)

• Analýza nových lokalit bydlení v Pražském městském regionu (SKANSKA, 2010–2011)

• Socioekonomická analýza území MČ Prahy 1 (Městská část Praha 1, 2007-2009)

• Socioekonomická analýza katastrálního území Kladno – Kročehlavy (Středočeský kraj, 
2007)
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Teoretický rámec výzkumu sociálně prostorové diferenciace

• Chicago school - kritika sedentarismu - mobility turn – teorie strukturace

• Specifika post-socialistické transformace – nová sociálně prostorová diferenciace

• Jak vhodné jsou importované teoretické a metodologické koncepty

• Koncept sociálního prostředí



Kořeny a inspirace
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Nová sociálně prostorová diferenciace Česka

• www.atlasobyvatelstva.cz

http://www.atlasobyvatelstva.cz/


Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS

• v rámci projektu byly vytvořeny unikátní vrstvy v prostředí GIS, které 
územně odpovídají letům populačních cenzů 1921-2011

• Česko - úroveň okresů, politických okresů, soudních okresů

• Praha – úroveň městských obvodů, katastrů, urbanistických obvodů, 
obvody místních oddělení policie

• www.historickyGIS.cz

http://www.historickygis.cz/


Historický atlas obyvatelstva českých zemí



Věková struktura



Migrace



Pražský metropolitní region



Pražský metropolitní region



Suburbanizace



Suburbanizace





Vymezení Pražské metropolitní oblasti



Populační prognóza a rozvojový potenciál 



Denní rytmy obyvatel Pražské metropolitní oblasti



Denní rytmy obyvatel Pražské metropolitní oblasti



Shrnutí

• Zvyšující se poptávka po monitoringu sociálního prostředí

• Snaha zachytit nejen rezidenty ale také další uživatele prostředí

• Větší územní detail

• Vývojové trendy

• Hledání nových druhů indikátorů a datových zdrojů

• Snaha o automatizaci – datové pumpy

• Kvalita datových zdrojů – problém SLDB
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