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Předmětem plnění je zajištění a rca|izzce veřejné ?Akźrzky ,,Datové zdroje

Předkladatel při řešeníbude vycházet ze
projektu pro MPSV ČR, s organizováním
analýzami chování jednotlivych ukazatelů, přípr
v oblasti geoinformaěních technologií aplikovaných pro oblast trhu práce. od roku 2006 jsme
vyvíjeli a aktualizovali Databázi dopravních spojení pľo potřeby Integrovaného informačního
portálu MPSV CR a dalšíčinnosti MPSV a UP.
Ťyto eĺooosti navazovali na grantové proje ľ GAČĘ''Prostorová analýza nezaměstnanosti''
ąozĺgqrcozz lg9g-2oo0, hodnocen jako vynikající,GAČR ''Modelování trhu práce s využitím
geoinformaěních technologií'' 4o2loŻlo855 Ż002-2004, a grant open Society Fund Pľahą Program
podpory vzděirźlvźnivoblasti veřejné správy s názvem ''Geoinformatické vzdě1rálvźtĺi pľacovníkůstátní
správy ve službách zaměstnanosti'', jejichž odpovědným řešitelem byl doc. Dr. Ing. Jiří Horák.
Přehled námi realizovaných školení pľo MPSV Čn a ĺrady práce:

l.
2.
3.

4.
5.

I

6'

l

7.

I

8'

I

g.

J

j

mapové kompozice a

soóiáhího fondu v rámci operaěního pľog1amu lidské zdroje a zaměstnanost, Projekt: ,,Rozvoj služeb
v oblasti volných pracovních míst", reg. č. projekťu: CZ.I.0412'2.00/11.00023

J

J

-

dopľavní doitupnost" (dále jen ,,veřejná zakźnkď'), spolufinancované z prostředků Evropského

Školenípracovníků úřadů prźrce a MPSV ČR v rámci programu ''Geoinformatické vzdělź.ľátĺí
pracovníkůstátní správy ve službách zaměstnanosti'' s niŁvem "Tvorba statisticĘch map,
příprava mapoých kompozic aprárce s MS Map''' I.II.2002 Ostrava, 35 účastníků.
štótenĺ praóovníků úřadů práce a MPSV ČRv rĺĺmciprogramu ''Geoinformatické vzdélrźlvání
pracovníkůstátní správy ve službách zaměstnanosti'' s nárvęm "Tvorba statisticĘch map,
prĺp.uu" mapoých ŕomiozic a práce s MS Map''. 7.IL2002 Praha 1Čvur;, 60 úěastníků.
štôlenĺ praôovníků úřadů prácé a MPsv ČR v rámci programu ''Geoinformatické vzdélrźlvźni
p.acouníkůstátní správy ve službách zaměstnanosti'' s názvem "Analýza a predikce vývoje
ukazatelů trhu práce v regionech''. 13'2.Żoo3 Praha (ČVUT), 60 úěastníků'
Školenípracovníků úřadů práce a MPsv ČRv rámci programu ''Geoinformatické vzdělrátvźtní
pľacovníĹůstátní správy ve službách zaměstnanosti'' s názvem "Analýza a predikce qývoje
ok-ut"lů trhu práce v regionech''. 18.2.2003 ostrava ryŠB-TU), 35 úěastníků.
Školenípľacoíníkuúřađůpráce a MPSV ČI v rĺímciprogramu ''Geoinformatické vzdě|ź.ľźni
pracovníkůstátní správy ve službách zaměstnanosti'' s nźvyem "Praktické ukŁky vytlžití
-.30.6.2003 ostrava ryŠB-TU),32 účastníků
leoinformaěních tecńnológií v ěinnosti uřadů práce
školení pracovníků úřadůpľáce a MPSV ČF v rámci programu ''Geoinformatické vzdělrźxátni
pracovníkůsüátní správy ve službách zaměstnanosti'' s ntĺzyem "Pĺaktické ukŁky vylžití
geoinfoľmaěních tecńnológií v ěinnosti uřadů práce

-.3
'7

.o3 Praha

1čvuľ;,3 8 účastníků

školenípracovníkůúřadůptárce a MPSV ČFv rámci programu ''Geoinformatické vzdělálvźní
pracovníkůstĺítnísprávy ve službách zaměstnanosti'' s názvem " Tvorba statistich.ých map,
příp.uuu mapoých komiozic apráce s MS Map''.16'9'2003 ostrava (VŠB-TU),23úěastníků
štôtenĺ praôovníků úřadůprtrce a MPSV ČR v rámci programu ''Geoinformatické vzdělávání
pracovníkůstátní spľávy ve službách zaměstnanosti'' s ĺäzvem" Tvorba statisticĘch map,
pľíp.auamapových komio'ic aprźrce s MS Map'' . D.g'ŻO03 Praha (ČVUT), 32 úěastníků

Dostupnost zaměstnavatelů v okľese BrunŁíl (seminrĺř pro zástupce úřadů práce MSK, 16.1I'2004
ostrava), 12 úěastníků
10. Školenípracovníků úřadů práce a MPsv ČRv rámci programu ''Geoinfoľmatické vzdělrá.ľźni
pracovníkůstĺátnísprávy ve službách zaměstnanosti'' s nź.zyem " Tvorba statisticĘých map,
příp.uuu mapoých Ŕompozic a práce s MS Map''. 16.6.2005 ostľava 1vŠľ-ľq,24 účastníků

MPSV ČRv rámci programu ''Geoinformatické vzdě|ávání
pracovníků státní správy ve službách zaměstnanosti'' s názvem " Tvorba statisticĘch map,
příprava mapov,ých kompozic aprtĺce s MS Map''. 2I.6.2005 Praha 1Čvuq, 39 účastníků
Seminář vedoucích odborů trhu práce zilřadi práce s názsłem,,Yyuživáni GIS včinnosti úřadů
práce". 18'-19.l0.2005 Parkhotel Skalní město, Pařezská Lhota 34, Jiěín.
Skolení pracovníkůúřadů práce a MPSV ČR v rámci programu ''Geoinformatické vzděIávání
p
ve
nosti'' s náz:łem " Tvorba statisticĘch map,
zic
|0.5'2oo7 ostrava ryŠn_ru), 29 účastníků
P
S
pr
rrímci pľogramu ''Geoinformatické vzdělávétni
pracovníků státní správy ve službách zaměstnanosti'' s názvem " Tvorba statisticĘch map,
příprava mapoých kompozic aprźrce s MS Map''. 16.5.2007 Praha (ČWD,30 úěastníků
Skolení pracovníků úřadůpráce a MPSV ČR s nĺŁvem "Tvorba statisticĘch map, příprava
grapoých kompozic apráce s MS Map''. 16.9.2008 ostľava ryŠB-TU), 13 účastníků
Skolení pracovníkůúřadů práce a MPSV ČR s nĺŁvem " Tvorba statisticĘch map, příprava
mapov'ých kompozic apráce s MS Map''' 24'9.2oo8 Praha (ČVUT), 1l úěastníků
Seminář ,,Tvorba statisticĘch map a role GIS na úřadech pÍáce",19.9.2008, VŠB-TUostrava, 14

11. Školenípracovníkůúřadů práce a
12.
13.

14.

15.
16.

17.

úěastníků

Školenípracovníkůúřadůpráce s nźlmem " Zpracovźtníprostoroých dat a tvorba statisticĘch
ľap pľo potřeby analýztrhu práce ''. l5-16.10.2009, ostrava 1vŠn-ru),21 účastníků
19. Skolení pracovníkůúřadůpráce s názvem " Zptacovźlníprostoľoých dat a tvorba statisticĘch
map pro potřeby analýz trhu'.práce " ' Ż6-Ż7 .I0.2009,Lázně Bohdaneě, 51 úěastníků
20. Śkolení pľacovníkůMPSV ČR s nĺŁvem " Zpĺacování prostorových dat a tvorba statisticĘch map
pro potřeby ana|ýz trhu práce ''. 1 l.1 7 '2009, Praha (oKsystem)' 10 účastníků
21. Skolení pracovníků MPSV s názvem ,,Zpracování prostorových dat a tvorba statisticĘch map pro
potřeby ana|ýztrhu práce ''. 18'1. 2010, Praha, MPSV,3 účastníci.
22' Skolení pracovníkůúřadů práce s názvem ,,Zptacování prostorových dat a tvorba statisticlsých
map pro potřeby analýz trhu práce ". 17 . 3. _ l8' 3. 20l0' Písek, UP Písek, 9 úěastníků'
23. Skolení pracovníků úřadůpráce s názvem ,,Využití norných nástrojů a pokročilá tvorba
statisticĘchmappropotřeby analýztrhupráce".28.6_29.6' 2010,Doksy, 10úěastníků.
24. Skolení pracovníků úřadůpráce s názvem ,'Využitínových nástrojů a pokročilá tvorba
statisticĘch map pro potřeby ana|ýztrhu práce "'29.9._ 30.9. 2O7O'Znojmo, 19 úěastníků.
25. Skolení pracovníkůúřadů práce s názvem ,,Zpracovźlĺíprostoroých dat a tvorba statisticloých
map pro potřeby ana|ýztrhu práce ''' 19. 10. _ 20. 1o. ŻOIO, Žd'ár n.S., 12 účastníků.
26. Skolení pracovníkůúřadůpráce s názvem ,,Zpracovźtní prostoroqých dat a tvorba statisticĘch
map pro potřeby analýz trhu práce ". 74.12.2010, Praha, MPSV, 4 účastníci'
27. Skolení pracovníkůúřadů práce s názvem ,,Zpracování prostoroých dat a tvorba statistických
map pro potřeby ana|ýz trhu práce ". 76. 12' _ I7.12' 2010, ostrava, VŠB-TU,6 účastníků.
28. Skolení pracovníkůúřadů práce s názvem ,,Zpracovźlníprostoroých dat a tvorba statisticĘch
ľap pro potřeby ana|ýztrhu práce ". 13 ' 6' _ 14. 6.201l, ostrava, VŠB-TU,6 účastníků'
29. Skolení pracovníkůúřadů práce s názvem ,,Zpracovtlní prostoroých dat a tvorba statisticĘch
ľap pro potřeby ana|ýztrhu práce '.20' 6. _2I' 6.2011, Praha' VŠB-TU, 12 úěastníků
30. Skolení pracovníků úřadů pľáce s názvem ,,Průzkumová ana|ýza dat se zaměřením na GIS
statistiku ''. 19.10'2o11 ostrava, VŠB-TU,8 úěastníků'
3l. Školenípracovníkůúřadůpráce s názvem ,,Průzkumov á analýza dat se zaměřením na GIS
statistiku "'26.10.Ż071 Praha, 8 úěastníků.
18.

Popis plnění jednotliĘŕch úloh:

1. Aktualizace llatabáze dopravních spojení obcí jednĺíse o pffpravu
aktualizovaných dat o dojezdových vzdálenostech a dobách spojení veřejnou
dopravou při pravĺdelných změnĺĺchjÍzdníchřádů.

I
I
ll

l
l
l

l
l
_il

ll

l
l
J
"ll

I
J
J

Ji

Předmětem této části plnění je příprava aktualizovaných dat k termínůmzmén jizdních řádů
(předpokládané termíny aktualizace jizdĺich řádů jsou prosinec 2014 ačerven 2015). Aktualizace
bude provedena do 30 dnů po podpisu smlouvy a následně do 30 dnů po každémprovedení aktualizací

jizdních ŕźńize strany Ministerstva dopravy ČR. Pľo hledání spojení budou vyuźiĘautobusové
avlakové jizdní řády. Databtue se Ęitváří pro všechny obce, které jsou ve vzděůenévzdálenosti do
150 kilometru vzdušnou ěaľou. Ze seznamu nalezených spojení vdaném ěasovém rozsahu (vždy
2 hodiny před stanovenou hodinou, tedy např. pro 6:00 rozsah odjezd nejdříve 4:00 a pŕijezd
nejpozději 6:00) se hledá optimální spojení.
V současnosti se za optimální spojení považuje takové spojení, které má nejvyššíhodnotu
kritéria hodnocení spojení. Toto hodnocení je za|oženo navátženém aritmetickém pruměru hodnocení
následuj ícíchparametrů:

o
o
o
o
.
.

Doba cestování
Poěetpřesedání

Cena
Vzdálenost
Čas odjezdu
Čas příjezdu
Jednotlivé paľametry jsou hodnoceny vůěi nejlepšímumožnémuýsledku s tím, že se u
někteých faktoľu tolerují malé rozdíly vůěi optimu (např. malý rozdíl v ceně, vzdálenosti, době
cestování).
Čas odjezdu a příjezdu je hodnocen pomocí polynomických funkcí, které umoŹiují nastavit
nelineární pruběh vah pro zohlednění důrazu na co nejpozdější odjezd do zaměstniíní, co nejdřívější
pÍijezd, ze zaměstnźnía vhodný (ideálně 15 minut před zaěátkem pracovní doby resp. 15 minut po
skončenípracovní doby) příjezd do zaměstnání, resp. odjezd ze zaměstnátĺi.
Provedené porovnání tohoto ýběru proti expertnímu v'ýběru ukazuje na úspěšnost cca75 %o,
tj. zhruba Tłvybraných spojení jsou hodnocena jako optimální i podle experta.
Je třeba zdűraznit, že hodnocení optimalĘ spojení není a ani nemůžebý jednozraěné'
protože vycházi ze subjektivního nastavení priorit ýběru' Proto zjištěnéýsledĘ mohou bý pro
jiného hodnotitele lepšínebo horší.
Parametry optimální spojení jsou evidovány v databázi pro daný čas a celý popis tohoto
je
uloŽen jako XML.
spojení
Databáze dopravních spojení bude obsahovat:

o
o
o
o
o
.
.
.
o
o

identifikátor obce staľtu,
identifikátor obce cíle,

identiÍikátoryobcí;
přímou vzdálenost;
vzdźńenost v km dle spojení veřejnou hĺomadnou dopravou;
dobu cestování při jízdě na 6:00, 7:00, 8:00, 14:00 a 22:00 hodinu;

indikaci, zda je vybraný spoj přímý nebo s přestupy;
cenu vybraného spoje;

indikaci, zda existuje spojení zpět;
počet spojení v intervalu hodiny před dojezdovou hodinou;

popis jednoho doporučenéhospojení veřejnou hromadnou dopravou

ve

směru

do zaměstnání na 6:00, 7:00, 8:00, 14:00 a 22:00 hodinu;

popis jednoho doporučenéhospojení ve směru ze zaměstnání po 14:00, 15:30, i6:30,
22:00 a po 6:00 hodině. Do databźne se zapisuje i odkaz na intemetové jizdni řády s
předvyplněnými údaji pro hledání spojení'

Databźne bude omezena pouze na zźlnamy' kde někteý z ěasoých údajů,,doba" je kratšínež
90 minut. Vyhledávání spojení probíhá na úrovni obcí (tedy mezi hlavními stanicemi v obcích staľtu a
cíle), spojení jsou zjišťovĺánapro dojížd'kuna 6., 7 ', 8., 74. a 22. hodinu. Případné úpravy nastavení

jsou možné.

Databáne bude dodaná ve formě souboru ve foľmátu CSV pro Českou republiku' V souboru
CSV jsou polofüy odděleny středníkem, texý (včetně data a ěasu) jsou v uvozovkách, ěísla bez
oddělovaěů. Samostatně je zapsána databáze s XML soubory s popisem 1 doporučenéhospojení pro

kaŽdý čas (věetně cest zpět).
Dále budou vyťvořeny mapy dostupnosti územípro dojížd'kudo zaměstnání na 6:00, 7:00,
8:00, 14:00 ana22:00 hodinu po jednotliých kľajích (SfiedoěesĘ kraj spoleěně s Hl' m. Prahou' tj.
celkem 13 krajů) k vybranému datu. Mapy dostupnosti i;zemí budou zobrazovat poěet dostupných
obcí z dané obce a míru nevratnosti spojení. Doporuěujeme rovněž vyllžítpodíl dostupných obcí a
podíl obousměrně dostupných obcí. Mapy budou vytvořeny o velikosti formátu A3.

Podíl dostupných obcí je definován jako:

M,,=

NMA, *100
"ĺ
,

NMTh,i

kde NMA je počet dostupných obcí' NMT je celkov'ý poěet testovaných obcí (obce do
vzdálenosti 150 km), h je hodina a i je index obce.
Rovnice pro ýpoěet míry nevratnosti spojení:

MIÝS

=

PST _ PSZ
PST

* 100

kde MNS je míra nevratnosti spojení' PST je počet dosfupných obcí (edním směrem)
dostupných obcí se zajištěnou vhodnou cestou zpět.

aPSZje

poěet

Problémovost dostupnosti na vybrané hodiny pro dojížděnído zaměstnání jsme ukŁali např'
v článku Šeděnková M., Horák J', Ivan I'' Fojtík D.: Hodnocení rozdílůpři sledování dojíždĘdo
zaměstnání jedním ěi oběma směry (in Sborník mezinárodního symposia GIS ostrava 2009. ostrava
25.l.-28.1.Ż009' 13 stran' ISBN 978-80-87Ż94-00_0). VýsledĘ dokumentuje následujíci obrázek,
dokumentující ěerveně obce bez možnosti návratu po skončení 2' pracovní směny.
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obľ. 1. Míľanevratnosti spojení na

l

hodĺnu

V roce 2014 jsme napŕ. arĺa|yzovati vývoj dostupnosti pomocí těchto ukazatelů v zívislosti na
denní době - Horák J.,Ivan I', Fojtík D.: Time of day dependency of public transport accessibility in
the Czech Republic (ln sborník ,,GIS ostrava2014 - Geoinformatics for Intelligent Transportation ",
ostrava, 27-29.I.20Í4' 13 p.).

Rizika olnění úkolu:
Riziko
Chybějící licence pro
automatizované
zpracování jízdnich

Pravděpodobnost
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v'ŕskvtu
rc%
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velĘ

řádů.
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a
o
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Zpožděníaktua|izace

30%

Střední

o
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existence dlouhodobé smlouvy
poskytovatele s firmou CľIAPS o
pľonájmu licence a zap|acení
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dodání aktualizovan é v erze

CHAPS (avizování
iízdních řádů)

a

Dobrá organizaění příprava
Zaj ištěnídostateěné v'.ýpoěetní
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r
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2. Aktualizace geograficĘch dat

ve 4 termínech.

l-

t

První aktualizace geografických dat bude provedena do 1 měsíce po podpisu smlouvy a pak
poĘnů zadavate|e. Předpokládá se aktualizace cca jedenk'rátza 3 měsíce, v zívislosti na
termínech posĘrtnutí dat ČesĘmstatisticĘm úřadem 1ČsÚ;, přitom data od ČSÚ zajistí zadavate|.
následně dle

Budou zpracována data získanäz ČsÚ z Registru sěítacích obvodů (Rso) - vrstvy űzemni
struktury za Čn" doplněné o údaje jsou doplňovźny z UIR-ZSJ ĺČsÚ.Následně budou provedeny
potřebné úpravy a generování noých vrstev pro potřeby ÚP a MPSV ČR, které obsahují upľavenou a
doplněnou sadu identifikaěních, popisných a populačníchatributu tak, aby bylo možnéjednotlivé
vrstvy vyllžívatsamostatně bęz nutnosti propojování tabulek z jednotlivých vrstev, ěi provádění
agregaěních operací, a generovat sestavy pro každésprávní íłzemi,okres, kraj, region a stát. Souěástí
poädovaných aktualizací bude i doplnění identiťrkátoľů RÚIAN.
Data jsou zařazoväna do adresiářri odpovídajícíchdatoqým sestavám MPSV ČR oddelení
koncepcí a strategií trhu práce ajednotlivých pracovišť úřadu práce. Každépľacoviště má svou sestavu
dat, odpovídajícípříslušnémuúzemía jeho roli (např. krajské kompozice jsou kdispozici pro krajské
poboěĘ Úľadu práce)' Celkem bude připraveno více neŽ 100 vrstev pro potřeby MPSV ČR a
přibližně 1500 vrstev pro pracoviště úřadu práce.
Pľo regish se používajímapy středního měřítka (Zák|adni mapa ČeskérepublĘ 1:10 000,
dźie ZM 10, Zźtklradnibźľegeografických dat _ ZABAGED 2 a 1) a velkého měřÍtka (mapy katastru
nemovitostí), jejichž správu zajišťuje cuzĺ<(Českýústav zeměměřicĘ a katastrální).
Registr sčítacíchobvodů a budov (RSo) představuje hierarchicĘ uspořádanou soustavu
evidovaných objektu, která podchycuje jejich vzźĄemnévazby a změny v obsahu, ěase a prostoru (viz
novelizace zźtkona o státní statistické sluŽbě č,.23012006 Sb., ze dne 29.5.2006)' Nedílnou souěástí
RSo jsou vazebĺi klasiťrkace a číselníĘűzemních, územně evidęněních a odvozených jednotek
(http ://www .czso.czl csu/rso.nsf,/i/metodika_rso).

představuje jednotĺý databázoý a geograficĘ model administrativní, technické, sídelní
a statistické struktury státu: stát, Ílzemi, oblasti, kraje, okresy, obce, ěásti obce věetně dílů,městské
obvody/městské ěásti, katastrální ,őzemi, územně technické jednotĘ' zźĺkladnisídelníjednotĘ včetně
dílů,sěítacíobvody, budovy, ulice a ostatní veřejná prostranství, odvozenéjednotky správních obvodů

RSo

obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností, správní obvody
hlavního města Prahy, tlzemní obvody hlavního města Prahy' územnípůsobnosti úřadů, statistické
iuemnijednotĘ (nazlané NUTS 0 až4, resp. pracovní lokální administrativní jednotĘ pro úľoveň
okĺesůa obci tzll. LAU I a 2). Jednotlivé geografické produkty RSo jsou odvozeny od
nejpodrobnějších úrovní, tj. od sěítacíchobvodů a budov.
Z RSo se přebírajípro poťeby MPSV a úřadů práce vrstvy obcí, městsĘch obvodů a částí,
okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem; Ąrto vrstvy nejsou
generalizovány. Některé dalšívrstvy jsou využívány (části obcí a díly částíobcí). Dalšívrstvy jsou
vytvařeny agregováním z dilč,ich administrativních jednotek.
Základní vrstvou je űzemí obcí v jejich správních hĺanicích a í;zemi městských ěástí (resp.
městsĘch obvodů) pĺo příslušnéokresy. Pouze 2 okĺesy (Praha a Brno) jsou v současnosti tvořeny
územím jedné obce' Uzemí, které obsahují městské ěásti nebo městské obvody, jsou:
o Hlavní město Praha (57 městsĘch částí)'
o okres Plzeň-město (10 městsĘch obvodů Plzrě a 14 dalšíchobcí),
o okres Brno_město (29 městsĘch ěástí),
o okres ostrava-město (23 městsĘch obvodů ostravy a 12 dalších obcí)'
o dalšíměstské ěásti pro města Liberec (2), opava (9) a městské obvody pro Pardubice (8) a
Ústí nad Labem (4) nejsou připraveny.

L

I

I
I
]
rl

'l

Data budou ve formátu ESRI shapeťrle a souřadnicovém systému S-JTSK' Všechny
nesousedícídílěípolygony' tvořící dohľomady '6zemi jedné územníjednotĘ, budou seskupeny do
aľeá1ů (multipolygony).

Je třeba upozoľnit, že soustava sledovaných statisticloých ukazatelů prochtaí neustálým
zrizik, na které reagujeme.

v'_ývojem ane|ze garantovat l00% naplnění všech atributu. Je to jedno

Tabulka 10.1 - Registrované vrstvy pro MPSV (tříděno podle hieľarchie)
Názevwstvy
rozsah: eR
CR NUTSz
CR kraje

S STAT
S NUTS2
S-KRAJE

Areál eR
Areály oblastí CR
AreáIy krajů CR

74

I

CR okresy

S OKRESY

AreáIy okresů ČR

77

-l

Obvody ORP

S ORP

AreáIy správních obvodů

206

rl

CR

1

8

-''l

obcí s rozšířenou

Obvody POU

S POU

Areály spľávních obvodů

394

CR obce

S OBCE

AreáIy obcí ve správních

6250

Hranice obcí
Uřad práce

S OBCE_HRA

Liniová vrstva hranic obcí
Bodová vrswa všech
poboček a pracovišť ÚP

URADY

obcí s pověřeným obecním
úřadem

-l

Hmotná
nouze

HN

Bodová vrsťva všech
pľacovišťHľ v ČR

)
I

Budovy

l

J

ľozsah: okres
Obce

příslušného
okresu
Městské části

příslušného

J

města
Městské
obvody

příslušného

.l
I

_l

ś

BUDOVY

Název okresu

].. Název obce s rozšířenou
působností
2' Kód 1dle čs$ obce s
ľozšířenoupůsobnosťí
].. Název obce s pověřen1im
obecním úřadem
2.Kőd' tale ČsÚ obce s
pověřen1im obecním
úřadem
1' Kód obce dle eSU

hranicích oro celou ČR

325

vČR
_l

]..

2. Kód okľesu
3. SPZ

působností

_l

L. Název kraje
2. Kód kraie

Bodová Vrswa všech budov
wužívaných Úp v Čn

558

1' kód úřadu ID-URAD

2' název pracoviště
3. vlastní uměIý
identifikátor IDU

L. kód úřadu ID-URAD
2. název pracoviště

3' vlastní uměIý

identifikátor IDU
].. vlastní umělý
identifikátor IDB
1.

xx

Areály obcí ve správních
hranicích přísIušného

Kód obce dle CSU

]..

Název městské části

XX CASTI

AreáIy městslaých částíve
správních hranicích

okresu

AreáIy městsĘch obvodů

XX OBVODY

ve správních hranicích

2'Kődměstské části

Název městského obvodu
2'Kődměstského obvodu
1_.

města
XX - pro označeníokresu se používajístandardní SPZ okresů. Např. BE je název vrstvy obcí pľo okres
Beroun, BM-QASTI je název vľstyy městshých částípro město Bľno [použije se SPZ příslušnéhookresu
Brno-město, oT-oBVoDY je název Vrstvy městských obvodů pro město ostrava (použije se SPZ okresu

ostrava-město)'
XXX _ pľo označeníkrajů se používajinásledující zkratĘ (složenina 2-písmennéhokódu NK ze CSU
písmena Ę:

a

HlavnÍ město Praha
StředočesĘý kraj
|ihočeský kraj
PlzeňsĘ kraj
Karlovarshý kraj

ÚstecĘ kra;
LiberecĘý kraj

IftálovéhradecĘ kraj
Pardubichý kraj

Vysočina
JihomoravsĘ kraj
oIomouclaý kraj

HPK
STK
JCK

PLK
KAK
USK

LBK
KHK
PAK
VYK
IMK
OLK

Zlíns}oý kraj

ZLK

Moravskoslezslaý kraj

MSK

Tabulka 2.1 - Registrované wstvy pro UP (tříděno podle hierarchie, maximáIní seznam)
Identifikátoľ

,

rozsah: ĆR
CR
CR NUTSz
CR kraje

CR okresy

Obvody ORP

S STAT
S-NUTS2

S_KMJE
S-OKRESY

S-ORP

Areál ĆR
Areálv oblastí ČR
Areály krajů CR

1

I
L4

Areály okresů CR

77

Aľeály správních
obvodů obcí s

206

rozšířenou

Obvody POU

S POU

CR obce

S-OBCE

CR školy

S_SKOLY

39+

AreáIy obcí ve
správních hranĺcích
pľo celou čR
Poloha škol a
školsĘých zaŕízení

S-OBCE_HRA

Liniová vrstva
hranic obcí

KRAI

Areál kraje

rozsah: krai

Kraj
Okresy kraje

Obvody ORP
kraje

K-OKRESY

K-ORP

Název kraje

I Název okresu
2

Kód okresu

3

SPZ

Název obce s rozšířenou
působností
1.

2'Kód (dle ČsQ obce

působností
Areály správních
obvodů obcí s
pověřeným
obecním úřadem

6250

13000

s

rozšířenou působností
].' Název obce s pověřeným
obecním úřadem
2'Róđ1ate ČsÚ; obce s
pověřeným obecním
úřadem
1. Kód obce dle ČSÚ

1.

IDADR identifikátor

adresy dle ČSÚ
2.CUZK BUDID
identifi kátor budovy dle

včetně kontaktních
údajůpro celou ČR

Hľanice obcí

1.

2. Kód kraie

CUZK

1

1.

Název kraje

2' Kód kraie

Areály okresů
přÍslušnéhokraje

1.

Název okresu

2.Rőd okresu

Areá|y správních

t

]_. Název obce s rozšířenou
působností
2']Kóđtale ČsÚ obce s

obvodů obcí s

rozšířenou

8

l

i.
Í

t
I

I

I
I
I

I

I
I

Obvody PO
kraje

K POU

Obvody UP

KUP

Obce kraje

K OBCE

Okres

OKRESY

Obvodv UP
Obvody ORP

UP
ORP

obecním úřadem
oro celý krai
AreáIy úřadůpráce
pro celý krai
Areály obcí ve
správních hranicích
nro celý krai
Areál okresu

1

l

Mikroregiony

MIKRO

l

Městské části CASTI

Areálv úřadůpráce

ll
J

J

Kód obce dle CSU

1.

Název okresu

1. Název obce s rozšířenou
působností

Areály správních

2.Kőd1ale

rozšířenou
nůsobností
AreáIy správních
obvodů obcí s
pověřeným
obecním úřadem

Areály
mikroregionů

2. Kód městské části

částíve správních

hranicích

AreáIy městslaých

OBVODY

0bce

OBCE

Obce a

OBCEOBV

obvody

Adresní body

]-.

Název městského obvodu

1.

Kód obce dle CSU

2.Kőd městského obvodu

obvodů ve
správních hranicích
AľeáIy obcí ve
správních hranicích
AreáIy obcí a
městsĘých obvodů

].. Název obce/městského
obvodu
2.Kőd obce/městského
obvodu ďe ČsÚ
3 kód okresu

ve správních

ADRESY

AdresnÍ body

1.

IDADR identifikátor

adresy dle ČsÚ

PoznámĘ:
o Vrstva "Mikroregiony" jsou vywářeny Bro ty ÚP, které používajíjiné vymezení mĺkroľegionůnež
odpovídá spádoým územímpoboček UP.
. Názvy mikroregionů ani spádovlých územípoboček ÚP nejsou standardizovány, byla použita označení
typu ,,Fýdlantsko".
o Kódy mikroregÍonů ani spádoých územízatím nejsou standardizovány, proto byly k označení
mikroregionu a spádoých územípoužiĘ kódy centrálních obcí spádového űzemí.

Tabulka 2.2 -Seznamatribuhr pro data ve složce UZEMI (seřazen významově)
I

J

J

s

obce mikroresionu
1. Název městské části

Areály městslĺých

Městské
obvody

Čs$ obce

rozšířenou působností
1' Název obce s pověřeným
obecním úřadem
2.Rôd'1ale čsQ obce s
pověřeným obecním
úřadem
].. Název mikroregionu
2. Kód 1ale ČsQ centráIní

hľanicích

JI

1.

2.Rődokľesu dle ČSÚ

obvodů obcÍ s

.t

lr

1. Název obce s pověřeným
obecním úřadem
2.Ród tale ČsÚ obce s
pověřen1im obecním
úřadem

rozsah: okres

POU

.l

AreáIy správních
obvodů obcÍ s
pověřen;ým

Obvody PO

I

rozšířenou působnostĺ

krai

kraie

I

působností pro celý

Název
KOD MCO

NAZ MCO

Popis
kód městské části nebo obvodu
název městské části nebo
obvodu

Datov'ŕ wD
Text [6]
Text (40)
9

Výskyt ve vrstvách
OBVODY
OBVODY

KOD OBEC
NAZ OBEC
KOD STATM
NAZ STATM
KOD UP
NAZ UP
KOD MIKRO

kód obce
název obce
kód statutárního města
název statutárního města
kód obce se sídlem úřadu práce
název obce se sídlem úřadu
oráce
kód mikroregionu

Text l'6.)
Text [401
Text [61

Text l'401
Text l'61
Text [40)
Text (6)

OBVODY,
OBVODY.
OBVODY
OBVODY,
OBVODY.
OBVODY,

OBCEOBV, OBCE, K_OBCE
OBCEOBV, OBCE, K OBCE
OBCEOBV, OBCE, K OBCE
OBCEOBV. OBCE. K OBCE. UP
OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP

OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE,

MIKRO

NAZ-MIKRO

název mikroregionu

Text [40J

OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE,

KOD POU

Text [5J

OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE,

Text (401

OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE,

KODOK

kód spľávnÍho obvodu
pověřených obecních úřadů
název správního obvodu
pověřených obecních úřadů
kód okresu, kde sídlípověřený
obecní úřad
kód správního obvodu obce
s rozšířenou nůsobností
název spľávního obvodu obce
s rozšířenou působností
kód okresu, kde sídlíobec
s rozšířenou oůsobností
kód okresu dle UIR-ZSJ

SPZ

typická SPZ okresu

Text (2J

LAUl

kód okresu podle číselníku
0109 (LAUI)

Text [6)

NAZ LAU1

název okresu

Text (40J

CZNUTS3

kód kraje (NUTS3)

Text (6)

NAZ-CNUTS3

název kraje

Text (40)

NK

dvoupísmenný kód kraje

Text (2)

KN

číselnýkód kraje

Text (2J

CZNUTS2

kód oblasti (NUTS2J

Text [6)

CZNUTSl

kód území(NUTS1J

Text (6J

SHAPE AREA

plocha územĺv m2

SHAPE LEN

obvod územív m

Desetinné
- dvojitá
nřesnost
Desetinné

NAZ POU
OK POU
KOD ORP

NAZ ORP
OK-ORP

MIKRO
POU,
POU.

Text (6)

Text (40)
Text (6)
Text (4)

l0

K POU

OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE,
POU.

Text (4)

K POU

K POU

OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE,
POU. K POU. ORP. K ORP
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE,
POU, K POU. ORP. K ORP
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE,
POU, K POU. ORP. K ORP
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE,UP,
MIKRO, POU, K-POU,
ORP, K ORP, OKRESY, K OKRESY
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
MIKRO, POU, K-POU,
ORP, K ORP, OKRESY, K OKRESY
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
MIKRO, POU, K-POU,
ORP. K ORP. OKRESY. K OKRESY
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
MIKRO, POU, K-POU,
ORP, K_ORP, OKRESY, K_OKRESY
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
MIKRO, POU, K-POU,
ORP, K-ORP, OKRESY, K OKRESY, KRAI
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
MIKRO, POU, K-POU, ORP, K-ORP,
OKRESY, K_OKRESY, KRAI
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
MIKRO, POU, K-POU, ORP, K-ORP,
OKRESY, K-OKRESY, KRAI
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
MIKRO, POU, K-POU, ORP, K-ORP,
OKRESY, K_OKRESY, KRAI
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
MIKRO, POU, K-POU,
ORP. K ORP.OKRESY. K OKRESY. KRAI
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
MIKRO, POU, K-POU, ORP, K-ORP,
OKRESY, K OKRESY, KRAI
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
MIKRO, POU, K-POU, ORP, K-ORP,
OKRESY, K OKRESY. KRAI
OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K OBCE. UP,

I

MTKRO, POU, K-POU, ORP, K-ORP,

dvojita
přesnost
-

oB91

počet obyvatel ze SLDB 1991

oB01

počet obyvatel ze SLDB 2001

OBAKT

aktuální počet obyvatel*

NAROZENI

počet narozených v minulém

roce

l
ll

l

l
l
J

l
J

J
J
J

ZEMRELI

počet zemřelých v minulém

PRISTEH

počet přistěhovalých v

roce

VYSTEH

minulém roce
počet vystěhovalých v mÍnulém
roce

TYP HRAN

kód

ýpu

hranÍce:

KRA... hranice
OBC ... hranice
OKR ... hranice
sTA ... hranice

OKRESY, K-OKRESY, KRAJ

CeIočÍselné OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
- dlouhé
MIKRO, POU, K-POU, ORP, K-ORP,
OKRESY, K OKRESY, KRAI
Celočíselné OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
- dlouhé
MIKRO, POU, K-POU, ORP, K-ORP,
OKRESY. K OKRESY, KRAT
CeločÍselné OBVODY, OBCEOBV, OBCE, K-OBCE, UP,
MIKRO, POU, K-POU, ORP, K-ORP,
- dlouhé
OKRESY, K_OKRESY, KRAJ
CeIočíseIné OBCE, K-OBCE, POU, K-POU, ORP,
K ORP, OKRESY, K-OKRESY, KRAJ
- dlouhé
CeIočíselné OBCE, K-OBCE, POU, K-POU, ORP,
K ORP. OKRESY, K OKRESY, KRAI
- dlouhé
Celočíselné OBCE, K-OBCE, POU, K-POU, ORP,
K-ORP, OKRESY, K-OKRESY, KRAJ
- dlouhé
Celočíselné OBCE, K-OBCE, POU, K-POU, ORP,

K-ORP, OKRESY, K-OKRESY, KRAJ

- dlouhé

S-OBCE-HRA

Text (3J

kraje
obce

okresu
státu

tÝŕD

IDADR
ADRESA KOD

Unikátní identifikátor adresv
Kód adresy dle UIR-ADR (pouze u
vícenásobných adres, jinde NULL)

ZMENA

Charakter změny v datové sadě

DAT-ZPRAC

Datum vy dání/ zpr acování
(verzeJ datové sady, ke kterému
isou změnvvztaženv

VICEADR

Příznak násobné adľesy (=1;

ZDROI
ADR_ITSK_X

Zdroi lokalizačníinformace
X-ová souřadnice v systému

Text ĺ'1].l
Desetinné

dvojita
nřesnost l'10'|
CeIočíselné-

ADRESY

Datum

ADRESY

Celočíselnékrátké í1]

ADRESY

krátké l'3]

Text í10l
Desetinné

Y-ová souřadnĺce v systému

PARCELA

Kód parcelního čísla

ODOB

PC BUDOV

TYP CIS
CIS D

crs o

-

dvojita
nřesnost [1 1l
Desetinné dvojita
ořesnost ĺ10l

SITSK

ADRJTSK_Y

-

Výskvt ve vrstvách
S SKOLY,ADRESY
ADRESY

slTsK

Unikátní identifikátoľ budovy

včR

Pořadové číslobudovy

Typ domovního čísla(popĺsné,
evidenční.náhradníl
Číslodomovní

1l

S-SKOLY, ADRESY

S-SKOLY, ADRESY

Text í10)
Text (10)

ADRESY

Celočíselnékrátké í2]
Celočíselnékrátké (1]
Celočíselnédlouhé í5l

S-SKOLY, ADRESY

Text (4)

Čísloorientační v rámci ulice a
veřeiného orostranství

ADRESY

S-SKOLY, ADRESY

S-SKOLY, ADRESY
S-SKOLY, ADRESY
S-SKOLY, ADRESY

Iedinečný identifikátor ulice
Název ulice adresní
Poštovní směrovací čísIododací

Text [71
Text ĺ40')
Text [5J

S SKOLY, ADRESY
S SKOLY.ADRESY
S-SKOLY, ADRESY

Text ĺ30l
Text ĺ40l
Text (6J

S SKOLY,ADRESY
ADRESY

KOD-OBEC

Název dodací pošw
Název okresu NUTS4
Kód obce

NAZ OBEC

Název obce

Text (40J

KOD CAST D
NAZ CAST D
KOD KAU A
NAZ KAU A

Kód částĺobce
Název části obce
Kód katastrálního územÍ
Název katastrálního území
Iedĺnečnýidentifikátor
statistického obvodv
Rozlišení adresy dle její váhy

Text l'6')
Text ĺ40')
Text í6l
Text ĺ40l
Text (6)

ULICE ID
NAZEV UL A
PSC

NAZ POSTA
NAZ NNUTS4

IDSO

TYP-ADRESA
ZAD-VCHOD

PL OD
CUZKBUD ID
KOD UZOHMP
NAZ UZOHMP

LAUl

PCD

noštv

S-SKOLY, OBCE, K-OBCE, S-OBCE,

S OBCE HRA,ADRESY

íhlavní I1l, vedleiší[2l')
Příznak zadního vchodu (ANo
1l

=

S-SKOLY, OBCE, K-OBCE, S-OBCE,

S
S
S
S
S

OBCE HRA,ADRESY
SKOLY.ADRESY
SKOLY.ADRESY
SKOLY.ADRESY
SKOLY.ADRESY

S-SKOLY, ADRESY

Celočíselnékrátké ĺ'1l
Celočíselnékrátké í1)

S-SKOLY, ADRESY

Text l'8')

S_SKOLY, ADRESY

S-SKOLY, ADRESY

Umělý identifikátoľ budovy v
ISKN

Desetinné dvojitá
ořesnost ĺ15'|

ezvýznamový kó d územníh o
obvodu hlavního města Prahy
íPraha1- Prahal0')
Název územního obvodu hlavního
města Prahv íPraha1- Praha10l
Kód okresu podle číselníku0109
(LAU1)

Text (3J

ADRESY

Text (10)

ADRESY

Text (61

S-SKOLY, OBCE, UP, OKRESY, ORP,
POU, K-OBCE, K-OKRESY, S-OBCE,
S-OKRESY, S-ORP, S-POU,

Unikátní identifikátor adresního
místa/budovy v systému ISE0Adresa rMV ČRl

Desetinné dvojita
nřesnost [10l

B

S-SKOLY, ADRESY

S OBCE HRA,S SKOLY,ADRESY
ADRESY

Rizika plnění úkolu:
Riziko

Pravděpodobnost

Nevhodná data pro
aktllalizaci (zejména

2s%

wskvtu

Významnost

opatření k eliminaci

VelĘ

o

(dooad)

a

opuštění t'IR-ZsJ).

Chybějící některé
údaje pro akfualizaci

s0%

Malý

o

o

VyuŽití zkušených pracovníků
Spolupráce s ČsÚ aČvzrpri
nalezení adekvátní datové náhĺadv
Všechny ýznamné atributy budou
vždy doplněny, chybět mohou
pouze některé demografické údaje
v důsledku jejich momentální
nedostupnosti ze strany ČSÚ.
Koncentrace na zajištěnídůležiých
(tj. identifikaěních a vazebních)
atributu.

Chyby při generovĺánĺ
sestavy dat pro
jednotlivá pracoviště

r0%

střední

a

Využitízkušených pracovníků,
kteří stáli u zĺodu tohoto systému

a

t2

Vedení kvalitní dokumentace

3.

-l

Tvorba 10 nových mapoých kompozĺc a dále modiÍikace a alrtualĺzace 120 základních
mapoých kompozĺc a 12 mapových kompozic vytvořených pro sekcĺ zaměstnanostĺ
MPsv čn p'o zajištění kompatibility s novými GIS statistikami.

Šablony mapových kompozic vyużivajívlastnosti ArcGIS ukládat připravené projekty
s mapovou kompozicí ve formě konfiguraěních souboru ND(D. Proto byly v roce 2010 připraveny
typizované mapôvé kompozice, které lze přímo vyvźítěi upravit ke sým potřebám. V roce 2011 byla
pr_ovedena aktualizace předpřipravených mapových kompozic ve formátu MxD a LYR souboru pľo
nové prostředí ArcGIS v.10 a provedeny souěasně některé potřebné úpravy v souvislosti
s

popisováním obcí ěi mikroregionů.

Mapové kompozice používajíruzné datové vrstvy (především administrativní územní
jednotĘ) s ruzně definovanými hľanicemi pro zajištěni zobrazovacích i analytických potřeb daného
typu práce.

Celkově bylo vywořeno Ż6 kompozic pro MPSV, 289 kompozic pro úřady práce (űdaje za
obce) a 88 kompozic pro úřady práce' kde nositelem dat jsou mikľoregiony' Ve většině případů se
jedná o kaľtogtamy' pouze 7 typÍlpředstavuje kartodiagľamy.

MPSV a Úp t< dispozici následující šablony MxD a LYR soubory. Projekt
předpokládá modifikaci a aktualizaci 120 mapoých kompozic a přípravu 10 noých mapoých
kompozic. Předpokládáme, źe nové mapové kompozice budou především zaměřeny na mapovĺĺní

V

souěasnosti jsou má

ukazate|e,,Podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel v produktivním věku", u kterého bude nezbyné
posoudit typy distribucí, kteými se projevuje, a podle toho navrhnout nové kompozice' Současně

-l

bude potřebné modifikovat 50 mapových kompozic, které byly urěeny pro mapování míry
nezaměstnanosti' Dalšími kandidáty na modifikaci jsou kompozice s volnými mísĘ'

_t

Návrh na tvorbu noqých kompozic a modifikaci stavajících bude předloŽen do 2 měsíců od zahájení
projektu ke schválení.

_t

Souěástí této části předmětu plnění bude také provádění konzultací k přípravě noých statisticĘch
ýstupů pľo prostorovou analýzu vytvořených pomocí Geografického informaěního systému (GIS
statistĘ) v délce nejméně 20 hodin, a konzultací k vywáření map na zźtkladě předefinovaných
mapoých kompozic v nejméně délce Ż0 hodin' Konzultace zabezpeěi doc. Horák' resp. někteý
z dalšíchpracovníků na projektu.
Tabulka 1: Šablony pro MPSV ČR (souboľy s příponou MxD) - aktuální stav
Název šablony

J

I

l

S OKRESY.MXD

Vrstw
S OKRESY,
S KRAJE

otevře azobrazípříslušnéwstvy do ýkresu
ootřebnÝch kompozičníchprvlđ.

nastavením

Vývoří mapu mĘ nezaměstnanosti

v CR rozdělené do
krajů pro foľmát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou
manuální do čWř tříd'
Vytvoří kaľtodiagram se dvěma sloupci (počet uchazečů a
počet volných míst) pro ČR rozdělené do laajů pro formát

SKR K4 MN M4.TD(D

S KRAJE

SKR K4 UCVMC C2.MXD

S KRAJE

SOB K4 MN Ms.MXD

Vývoří mapu mĘ nezaměstnanosti v CR rozdělené do
S-OBCE,
obcí pro formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou
S OBCE HRA
pěti tříd.

SOK K4 MN MS.I\,D(D

S OKRESY,
S OBCE HRA

A4 na šířku.

manuální do

vyvorĺ mapu mĘ nezaměstnanosti

v ČR rozděIené do

okresů pro formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny
metodou manuální do pěti tříd.

l3

J

s

SOK K4 PCABS U Js.MXD

Vytvoří mapu podílu absolventů na celkovém počtu
uchazečův ČRľozdělené do okresů pro formát A4 na šířku.
Třídy jsou rozděleny metodou přirozených zlomů do pěti

S OKESY

tříd'

Vývoří mapu podílu osob
soK_K4_PCOZP_Qs.r\D(D

S OKRESY

SoK_K4_PZ_U_Q5.i\,D(D

S OKRESY

SOK K4 UC VM CI.MXD
SOK K4 UC VM PI.ND(D

S OKRESY

SOK K4 VMC UC CI.I\D(D
SOK K4 VMC UC PI.MXD

S OKRESY

SORP K4 MN Ms.MXD

s_oRP,

SPOU K4 MN Ms.I\D(D

S-POU,

SKR K4 PCIZBP J4.MXD

SKR_K4_PCIZBP_Q4.t\D(D

SKR K4 PCIZSP J4.MXD
SKR_K4_PCTZSP_Q4.MXD

SKR K4 PEU J4.MXD

sKR_K4_PEU_Q4.MXD

S oBCE HRÁ
S OBCE HRA
S KRAJE

S KRÁJE

S KRAJE

SOK K4 PCIZBP E4.MXD
SOK K4 PCIZBP J4.I\D(D

S OKRESY

SOK K4 PCIZSP J4.MXD
SOK K4 PCIZSP Ms.I\/D(D

S OKRESY

SOK K4 PEU

JS.I\,D(D

SOK_K4_PEU_Q5.lvDO

S OKRESY

sę zdravotním postižením na
cęlkovém počtu uchazečůo zaměstnání v ČR rozdělęné do
okręsů pro formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny
metodou kvantilů do oěti tříd.
Vývoří mapu podílu žen na celkovém počtu uchazečůo
zaměstnání v ČRrozdělené do okresů pro formát A4 na
šířku. Třídv isou rozděleny metodou kvantilů do pěti tříd.
Vývoří sloup cov,ý resp ektive kruhový stľuktumí
kartodiagram počtu uchazečůnajedno volné pracormí
místo pro ČRrozdělęné do kraiů pro formát A4 na šířku.
Vytvoří sloupcoý respektive kruhovy strukturní
kartodiagram počtu volných pracovních míst na 100
uchazečůpro ČRrozdělené do kľajůpro formát A4 na
šířku'
Vytvoří mapu mĘ nezaměstnanosti v CR ľozdělenédo
oRP pro formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou
manuální do pěti tříd'
Vývoří mapu mĘ nezaměstnanosti v CR rozdělené do
PoU pro foľmát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou
manuální do oěti tříd.
Vývoří mapy podílu cizinců, kteří nepotřebují povolení na
pracovní sílę v ČRrozdělené do kľajů pľo formát A4 na
šÍřku. Třídy jsou ľozděleny metodou přiľozených zlomů
respektive metodou kvantilů do čwř tříd.
Vývoří mapy podílu cizinců s pracorłrím povolením na
pracovní síle v ČRrozdělené do kľajůpro formát A4 na
šířku' Třídy jsou rozděleny metodou přirozených zlomů
respektive metodou kvantilů do čtyř tříd.
Vývoří mapy podílu občanůEU/EHP + Šv'ýcarska na
pracovní síle v ČR ľozdělené do krajů pro formát A4 na
šířku.Třídy jsou rozděleny metodou přiĺozených zlomů
respektivę metodou kvantilů do čtvř tříd.
Vývoří mapy podílu cizinců' kteří nepotřebují povolení na
pracovní síle v CR rozdělené do okĺesůpro formát A4 na
šířku.Třídy jsou rozděleny metodou konstantních intervalů
respektive metodou přiĺozených zlomů do čtVř tříd.
Vývoří mapy podílu cizinců s pracovním povolením na
pracovní síle v ČR rozdělené do olaesů pľo formát A4 na
šířku.Třídy jsou rozděleny metodou přiľozených zlomů
respektive manuální metodou do čtĺřrespektive oěti tříd.
Vývoří mapy podílu občanůEU/EHP + Svýcarska na
pracovní síle v CR rozdělené do okresů pro formát A4 na
šířku.Třídy jsou rozděleny metodou přiľozených zlomů
respęktive mętodou kvantilů do oěti tříd.

Tabulka 2: Šablony pro Úřad práce (soubory s přĺponou MXD)

- aktuální stav

Název šablony

Co provádí
otevře a zobrazí vrstvu OBCE do uýkresu
s nastavením potřebných kompozičních

Vrstvy

OBCE.MXD

OBCE,

KOB P4 MN J3.NDO
KOB P4 MN Js.IVD(D

K-OBCE,
S OBCE HRA

S OBCE HRA

I4

prvků.

Vývoří mapy mĘ

nezaměstnanosti v kraji
rozdělené do obcĺ pro formát A4 na výšku.
Třídy jsou rozděleny metodou přřozených
zlomů do fií resoektive oěti tříd.

I

I
I

OOB K4 MN Es.I\D(D

OBCE,

OOB K4 MN J6.MXD
OOB K4 MN J7.I\D(D

OBCE,
S OBCE HRA

I

I

I

I
I

I
I
I
J

l
l
j
j

l
l
l

J

ooB
ooB
ooB
ooB
ooB
ooB

OOB

ooB
ooB
ooB

OOB
OOB

ooB

OOB
OOB
OOB
OOB

K4
K4
K4
K4
K4
K4
K4
K4
K4
K4
K4
K4
K4
K4
K4
K4
K4

MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN

S OBCE HRA

Vývoří mapu mĘ

nezaměstnanosti

Vývoří mapy mĘ

nezaměstnanosti

v okĺesu rozdělené do obcí pro formát A4
na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou
konstantních intervahi do pěti tříd.
Vývoří mapy mĘ nezaměstnanosti
v okresu rozdělené do obcí pro formát A4
na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou
přirozených zlomů do šesti respektive
sedmi tříd.

M0_2-4_6-8-l0-l2_l4.I\Đ(D
M0-4-8-12-16-20-24-28.MXD

M0-5-10-15-20-25-30-35.1 D(D

M0-ó-l2-l8-24-30-36-42.I\/xD

M0-8-1ó-24-32-40-48-5ó.t!Do
M0-10-20-30-40-50_ó0-70.MxD
M2-4-6-8-10-12-14-l6.lvD(D

M4-6-8-l0-l2-14-l6-l8-ľvD(D

M4-8-12-|6-20-24-28-32.NDO
M5-10-15-20-25-30-35-40.MXD
M6-8-10-12-14-16-18-20.lvDO

OBCE,

S OBCE HRA

M8-1 0-12-14-16-1 8-20-22.1\/XD

v okĺesu rozdělené do obcí pro formát A4
na šÍřku. Metoda rozdělení do tříd je
manuální a hľanice tříd jsou patmé znázvu
příslušnéšablony.

M8-12-16-20-24-28-32-36.MXD
M10-12-14-16-18-20-22-24.1\MD
Ml0-15-20-25-30-35-40-45.1\1D(D

Ml2-14-16-18-20-22-24-26.t\tXD
M|2-16-20-24-28-32-36-40.I\DO

ooB_K4_MN_Qs.l D(D

Vývoří mapu mĘ

OBCE,

S OBCE HRA

nezaměsüranosti
v okľesu rozdělené do obcí pro formát A4
na šÍřku. Třídy jsou rozděleny metodou
kvantilů do pěti fiíd.

Vytvoří mapy podílůuchazečůevidovaných

OOB K4 PCE6 U Es.I\D(D
OOB K4 PCE6 U Js.I\D(D

ooB_K4_PCE6_U_Q 5.t\DO

OOB K4 PCZPSU Es.MXD
OOB K4 PCZPSU Js.MXD

OOB_K4_PCZP SU_Q5. IvDO

OOB K4 PZ U Es.MXD
OOB K4 PZ U Js.I\D(D
ooB_K4_PZ_U_Q5.r\D(D

OOB K4 UC VM Es.I\D(D
OOB K4 UC VM J5.I!D(D
ooB_K4_UC_VM_Q5.ND(D

OBCE,

S OBCE HRA

OBCE,
S OBCE HRA

OBCE,
S OBCE HRA

OBCE,
S OBCE HRA

nad ó měsíců v okrese rozdělené do obcí
pro formát A4 na šfüu. Třídy jsou
rozděleny metodou konstantních intervalů,

přiľozených zlomů respektive metodou
kvantilů do oěti tříd.
Vývoří mapy podílůuchazečůoZP

v okrese rozdělené do obcí pro formát A4
na šířku' Třídy jsou rozděleny metodou
konstantních intervalů, přirozených zlomů
respektive metodou kvantilů do pěti tříd.
Vytvoří mapy podílůženna celkovém
počtu uchazečůo zaměstnání v okrese
ľozdělené do obcí pro formát A4 na šířku'
Třĺdy jsou rozděleny metodou konstantních
intervalů' přiľozených zlomů respektive
metodou kvantilů do pěti tříd.
Vývoří mapy poětu uchazečůna jedno
volné místo v okrese rozdělené do obcí pro
formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny
metodou konstantních intervalů,
přirozených zlomů ľesp. metodou kvantilů
do pěti tříd'

OOB P4 MN Es.MXD
OOB P4 MN Js.MXD
ooB_P4_MN_Qs.ND(D

Vývoří mapy mĘ nezaměstlranosti
OBCE,

S OBCE HRA

l5

v okresu rozdělené do obcí pro formát A4
na uýšku. Třídy jsou rozděleny metodou
konstantních intervalů' přirozených zlomů
respektive metodou kvantilů do pěti tříd.

ooB P4 MN
ooB P4 MN
ooB P4 MN
OOB P4 MN

M0-2-4-6-8-10-12-14.t\D(D

M0-4-8-12-16-20-24-28.MXD
M0-5-10-15-20-25-30-35.NDO

ooB P4 MN

M0-6-12-18-24-30-36-42.t!D(D
M0-8-16-24-32-40-48-56.]\D(D

ooB P4 MN

M2-4-6-8-10-12-14-I6.MXD

ooB P4 MN
ooB P4 MN

M4-8-12 -|6-20-24-28-32.ND(D
M5-10-15 -20-25-30-35-40.MXD

ooB P4 MN
ooB P4 MN

M8-r0-12-I4-16-18-20-22.MXD
M8-12- t6 -20-24-28-32-36.MXD
Ml0-12- I4-16-18-20-22-24.lvXD
Mt0-15-20-25-30-35-40-45.r\D(D

OOB P4 MN M0-10-20-30-40-50-60-70.I\DO
OOB P4 MN M4-6-8-10-12-14-16-18-lvDO

OBCE,

S OBCE HRA

OOB P4 MN M6-8-10-12-14-16-18-20.I\DO
OOB P4 MN

ooB P4 MN
ooB P4 MN

Ml2-14-t6-18-20-22-24-26.MXD

OOB P4 MN Ms.MXD
OOB P4 MN M6.IrrD(D

OBCE,

OOB P4 PCE6 U Es.I\D(D
ooB P4 PcEó U J5.MXD

OBCE,

S OBCE HRA

S OBCE HRA

ooB_P4_PCE6_U_Q5.rvDO

OOB P4 PCZPSU Es.ID(D
OOB P4 PCZPSU Js.MXD
ooB_P4_PCZP SU_Q

5.

OBCE,

S OBCE HRA

IVD(D

OOB P4 PZ U Es.NDO
OOB P4 PZ U Js.I\D(D
ooB_P4_PZ_U_Qs.r\DO

OBCE,

S OBCE HRA

OOB P4 UC VM Es.I\D(D
OOB P4 UC VM Js.MXD
ooB_P4_UC_VM_Q5.MXD

KOB K4 PC0017 U

OBCE,

S OBCE HRA

M0-2-4-6-8-10-12-

14.lvD(D

KOB_K4_PC00 I 7_U_M0-5-

I

0-

1

5-20-25-30-

35.I\D(D

KOB K4 PC00l7 U M2-4-6-8-10-t2-14M0-2-4-6-8-10-12-

KOB K4 PC00l9 U

M0-5-10-15-20-25-30-

KOB K4 PC0019 U

M2-4-6-8-10-r2-14-

14.MXD

Vytvoří mapy mĘ nezaměstnanosti
v olľesu rozdělené do obcí pro formát A4

na výšku. Tfidy jsou rozděleny manuální

metodou do pěti respektive šesti tříd'
Vývoří mapy podílri uchazečů evidovaných
nad 6 měsícri v okrese rozdělené do obcí
pro formát A4 na ýšku' Třídy jsou

rozděleny metodou konstantních intervalů,
přirozených zlomů respektive metodou
kvantilů do pěti tříd.
Vytvofi mapy podílůuchazečů se ZPS
v okrese rozdělené do obcí pro foľmát A4
na ýšku. Třídy jsou rozděleny metodou
konstantních intervalů, přiľozených zlomů
respektive metodou kvantilů do pěti tříd'
Vývoří mapy podílůżenna celkovém
počtu uchazečůo zaměstnání v okľese
rozdělené do obcí pro formát A4 na ýšku.
Třídy jsou ľozděleny metodou konstantních
intervalů" přirozených zlomů respektive
metodou kvantilů do pěti tříd.
Vývoří mapy počfu uchazečů na jedno
volné místo v okľese rozdělené do obcí pro
formát A4 na ýšku. Třídy jsou rozděleny
metodou konstantních intervalů,
přiľozených zlomů resp. metodou kvantilů
do pěti tříd.

Vývoří mapy podílůuchazečů o
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zaměsürání do 17-ti let věku v laaji
rozdělené do obcí pro formát A4 na šířku.
Třídy jsou rozděleny manuální metodou do
sedmi tříd'
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Vytvoří mapy mĘ nezaměstnanosti
v okÍesu rozdělené do obcí pro formát A4
na výšku. Metoda rozdělení do tříd je
manuálrrí a hľanice tříd jsou patmé znázvll
příslušnéšablony.
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ló

Vytvoří mapy podílůuchazečů o
zaměstnání do 19-ti let věku v kraji
rozdělené do obcí pro formát A4 na šířku.

Třídy jsou rozděleny manuální metodou do
sedmi tříd.
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Vývořĺ mapy zastoupení věkové skupiny

K

OBCE,

S OBCE HRA

M5-10-15-20-25-30-

18-24let mezi evidovanýmí uchazeči o
zaměstnání v laaji rozdělené do obcĺ pro
formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi tříd.
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50-90 let mezi evidovanými uchazeči o
zaměstnání v laaji rozdělené do obcí pro
formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi tříd.

45-50.lvD(D

30-35.MXD
I

Vývoří mapy zastoupení věkové skupiny

zaměstnání se základním stupněm
vzděláním v kraji rozdělené do obcí pro
formát A4 na šÍřku. Třídy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi tříd'
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zaměstnání v laaji rozdělené do obcí pro

formát A4 na šířku' Třídy jsou rozděliny
manuální metodou do sedmi tříd.
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Vyťvoří mapy podílůuchazečů o
zaměsbrání s vysokoškolsĘm vzděláním

v kaji rozdělené do obcí pro foľmát A4 na
šířku. Třídy jsou rozděleny manuální
metodou do sedmi tříd.
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rozdělené do obcí pro formát A4 na ýšku.
Třĺdy jsou rozděleny manuální metodou do
sedmi tříd.
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Vývoří mapy podílůuchazečůo
zaměstnání do l9-ti let věku v kaji
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18-24 |ętmezi evidovanými uchazeči o
zaměstnání v laaji rozdělené do obcí pro
formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny
manuáLní metodou do sedmi tříd.
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Vývoří mapy zastoupenĺ věkové skupiny

50-90 let mezi evidovanými uchazeči o
zaměstnání v kľaji rozdělené do obcí pro
foľmát A4 na výšku. Třídy jsou rozděleny
manuáIní metodou do sedmi tříd'
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zaměstnání sę základním stupněm

vzdělłĺnímv kraji rozdělené do obcí pro

formát A4 na výšku. Třídy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi tříd.
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Vývoří mapy podílůvylčených uchazečůo
zaměstnání v laaji rozdělené do obcí pro
formát A4 na výšku. Třídy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi tříd.
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Vytvoří mapy podĺlri uchazečů o
zaměstnáni s maturitou v kraji rozdělené do
obcí pro formát A4 na výšku. Třídy jsou
rozděleny manuální metodou do sedmi tříd.
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zaměstnání s vysokoškolsĘm vzděláním
v kraji rozdělené do obcí pro formát A4 na
výšku. Třídy jsou rozděleny manuální
metodou do sedmi tříd.

Vytvoří mapy podílůuchazečů o
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zaměstnání do 17-ti let věku v okresu
rozdělené do obcí pro formát A4 na šfüu.
Třídy jsou rozděleny manuální metodou do
sedmi tříd.
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zaměstnání do 19-ti let věku v okresu
rozdělené do obcí pro formát A4 na šířku.
Třídy jsou rozděleny manuální metodou do
sedmi tříd.
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zaměstnání v okľesu rozdělené do obcí pro
formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi tříd.
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50-90 let mezi evidovanými uchazeči o
zaměstnání v okľesu rozdělené do obcí pro
formát A4 na šÍřku. Třídy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi fiíd.
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zaměstnání se základnÍm stupněm
vzdělaním v okresu rozdělené do obcí pro
formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi tříd.
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OBCE,

S OBCE HRA

zaměstnáni v olĺresu rozdělené do obcí pľo
formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi tříd'

40-45.I\DO
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30-35.ND(D

42-49.lvÍXD
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ooB K4 PCVKLM U

M8-16-24-32-40-48-

ooB K4 PCVKLM U

M10-1s-20-2s-30-

60-70.r\DO

84-100.t\DO

35-40.MXD
49-56.MXD

OBCE,

S OBCE HRA

Vývoří mapy podílůuchazečůo
zaměstnáni s mafuritou v okresu rozdělené
do obcí pro formát A4 na šířku.Třídy jsou
rozděleny manuá]ní metodou do sedmi tříd.

56-64.I!D(D

35-40-45.I\DO

ooB K4 PCVT U
ooB K4 PCVT U

M0-l-2-3-4-5-6-7.r\DO

ooB K4 PCVT V
ooB K4 PCVT U
ooB K4 PcvT U

Mt-2-3-4-5-6-7-8.t\D(D
lÝ12-4-6-8-10-|2-14-

ooB K4 PCVT U

M3-4-5-6-7-8-9-

M0-2-4-6-8-10-12-

Vývoří mapy podílůuchazečů o

I4.I\D(D

16.MXD

lÝÍ2-3-4-5-6_7-8-9'MxD

OBCE,

S OBCE HRA

zaměstnání s vysokoškolským vzděláním
v okresu rozdělené do obcí pro formát A4
na šířku. Třídy jsou ľozděleny manuální
metodou do sedmi tříd.

1O.ND(D

OOB K4 UCaVM C2.MXD

ooB P4 PC00l7 U

M0-2-4-6-8-10-12-

ooB P4

M0-5-10-15-20-25-30-

14.ND(D

35.t\D(D

PC0017

U

ooB P4 Pc00l7 U

lýÍ2-4-6-8-10-12-14-

OBCE,

S OBCE HRA

Vyľvoří sloupcový kartodiagram počtu

uchazečůa počfu volných pľacovních míst
pro okres ľozdělený do obcí pro formát A4
na šířku.

Vývoří mapy podílůuchazečů o
OBCE,

S OBCE HRA

16.ND(D
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zaměstnání do l7_ti let věku v okresu
rozdělené do obcí pro formát A4 na výšku.
Třídy jsou ľozděleny manuální metodou do
sedmi tříd.

I

I
ooB P4 PC00l9 U
14.I\D(D

ooB p4

pc0019

35.NDO

u

ooB P4 Pc0019 U

M0-2-4-6-8-10-12M0-5-10-15-20-25-30-

Vývoří mapy podílůuchazečůo
OBCE,
S OBCE HRA

lýÍ2-4-6-8-10-12-14-

1ó.I\D(D

zaměstnání do l9-ti let věku v okresu
rozdělené do obcí pro formát A4 na ýšku.
Třídy jsou rozděleny manuální metodou do
sedmi tříd.
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U
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OBCE,
S OBCE HRA

35-40.IVD(D

42-48'IÝIXD
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32-36.IVD(D
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40-45.I\D(D
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3ó-40'I\D(D
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5ó-64.lvD(D

48-54.I\D(D
45-50.I\D(D

J
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ooB P4 PCVABC U
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ooB P4 PCVABC U
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I

30-35.I\DO

42-49.lvIXD
48-56.I\D(D

ooB P4 PCVABC U Mo-l

Vývoří mapy
OBCE,
S OBCE HRA

I

ooB P4 PCVABC U
84-l00.MxD

zastoupení věkové skupiny
50-90 let mezi evidovanými uchazeči o
zaměstnání v okresu rozdělené do obcí pro
formát A4 na ýšku' Třídy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi tříd.

Vývoří mapy podílůuchazečůo
OBCE,

S OBCE HRA

t-22-33-44-55-

66-77.I\/XD
't

zastoupení věkové skupiny
18-24 |etmezi evidovanými uchazeči o
zaměstlrĺĺnív okresu rozdělené do obcí pľo
formát A4 na ýšku. Tfidy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi ťíd.

M6-9-t2-15-r8-21-24-

U

60-70.I\DO

I

U

Vývoří mapy

M0-14-28-42-56-70-

-.
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zaměstnání se základním stupněm
vzdělánim v okresu rozdělené do obcí pro
formát A4 na ýšku. Třídy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi tříd'
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64.MXD
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45.MXD
ooB_p4_pcvH_u_M1 0_20_30_40-s0_ 60_7 0_

Vytvoří mapy podílůvpčených uchazečůo
zaměstnánĺ v okĺesu rozdělené do obcí pro
formát A4 na ýšku. Třídy jsou rozděleny
manuální metodou do sedmi tříd.
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60-70.MXD
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OBCE,
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8 - I 6

_24

I O_ I 5

_28_3
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Vývoří mapy podílůuchazečů o

zaměstnání s maturitou v olĺresu rozdělené
do obcí pro formát A4 na výšku. Třídy jsou
rozděleny manuální metodou do sedmi tříd.
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OBCE,
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Vývoří mapy podílůuchazęčůo
zaměstnání s vysokoškolslcým vzdělríním
v olĺresu rozdělené do obcí pro formát A4
na vyšku. Třídy jsou ľozděleny manuální
metodou do sedmi tříd.

M3 _4_5-6_7_8_9- I 0.ND(D

Vývoří sloupcoý kartodiagram počtu
uchazečůa počtu volĺých pracovních míst
pro okľes rozdělený do obcí pro formát A4

OOB_P4_UCaVM C2.MXD

Tabulka 3: Grafické nastavení mapy pro Úřad práce (soubory
příponou LYR) - aktuální stav
NázeÝ šeblońv

branice obce.ly.

v

S oBcE HRÁ

KozdeluJe hranice do čĘř fíd
hľanice st4tu, kraje, olĺľesua obce.
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Rizika plnění úkolu:
Riziko

Pravděpodobnost

Neužiteěný či
nevhodný návrh změn

Ż0%

j

-l

soustavy

wskwu

Významnost

opatření k eliminaci

VelĘ

.
o

(dopad)

mapoých

kompozic

o

-l
-1

Nekvalitní konzultace

r5%

VelĘ

o
o

-t

Neporozumění
soustavě šablon
a

MXD

5%

VelĘ

LYR" pojmenování

a
a

aood.
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4.

Školenípro zaměstnance Úraao pníce čn a
Bude

se

využitízkušených pracovníků
Spolupráce se zadavatelem schvalovĺínínávrhu doplnění a

modifikací kompozic
Praktické vyzkoušenía zjištění
zpětných reakcí od pilotních
uživatelů
osobní řízeni konzultací doc.
Horákem
Využitíšpiěkových specialistu pro
danou oblast konzultací.
Využitízkušených pracovníků,
kteří Stáli u zrodu tohoto systému
Vedení kvalitní dokumentace

nľsv čn"

jednat o Ęrto typy školení:

i.

ii.

Záů<|adní _ školení je urěeno pro méně zkušenénebo nové zaměstnance

ČR a vpsv

ÚP

Pokročilé- školeníje určeno pro pokročilézaměstnance ÚP ČRa Ivĺpsv
v oblasti práce s GIS a tvorbou statisticĘch map

obsahem základního školeníje seznámení se základy geogľaficĘých informaěních systémů,
analyicĘch možnostía zźsad tvorby kartogľaficĘch qýstupů v prostředí GIS, spojené
s prakticĘmi postupy zpřístupňováni a zpracovźtni zźtk|adních datoých sad' zejména dat tm '
GIS statistiĘ, a zaměřené na tvoľbu statisticĘch map. Při školeníbude vyržito prostředí
AľoGIS v' 10 (ArcView) a geograťrcká data určená pro Úřad práce a MPSV ČR

-

Cíle základního

ško lení :

získání základních znalostí o geograficĘch infoľmaěních systémech a principech aplikace,
seznámení sę zźtkladními zásadami worby vybľaných statisticĘch map,
seznámení se s dostupnými zdroji dat a principy organizace dat,
naučit se v prostředí ArcGIS (ArcView) samostatně zpracovtxat avizualizovatbéžné ýpy dat,

věetně:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

zpřístupnění dat,
vyhledávání, třídění' dotazování,jednoduché vypoěty
výběru vhodných geografických dat
pravidla organizzce a správy adresářů a souborů
vy-užiti instalátoru dat

provźuźnítematicĘch dat s geografrcloými daty
tvoľba mapové kompozice

deťľrice hodnotoých tříd a příprava statistické mapy

expoĘ a tisĘ.

25

obsahem pokročĺtéhoškoleníbude rozšířeníznalostí při práci s GIS s důrazem zejména na
statistické zpracování a vyhodnocení dat a pokroěilou tvorbu map. V rámci statistické části
půjde zejména o získáníznalostí a prakticĘch dovedností o pruzkum ové analýze dat, vyużití

graficĘch nástrojů, odhalování a popis závislostí, popis a mapování prostororných vlastností
dat. V rámci školeníbudou vysvětleny principy pruzkumové ana|ýzy dat pro základni
Ępy
dat, se kteľými se setkávají pracovníci při ana|ýzách trhu práce (kvantitativní data, ěasové
řady, kategoriální data). Úěastníci se seznámí se základními postupy provádění takové
analýzy, tj' se způsoby zjišťovánía interpretace zźl<ladnich ěíselných charakteristik

kvantitativních dat, s identifikací odlehlých pozorování, s možnostmi a úskalími grafického
zobrazení dat, se zák|adnim zpracováním ěasoqých řad' s ana|ýzou závislostí katąoriálních
dat a se zíkladníminástroji korelaění a regresní analýzy, to vše s vylžitímtabelrírních a
graficĘch nástrojů' Na to navéĚe ýklad vybraných mętod prostorové analýzy dat, zejména
sledování autokorelace, možností vícerozměľných metod a vizua|izace
ýsledku v graÍicĘch
nástrojích a statisticĘch mapách. Samostatnou ěástí při praktickém cviěení bude procviěování
sestavení vhodných mapoých kompozic a fuorba map.
Témata školeníje možnémodifikovat podle potřeb

MPSV

a

ÚP.

Každéškolení (a to jak Základní' tak i školení pro Pokročilé)bude realizováno
jako dvoudenní, vždy po osmi hodinách vkaždémdni (od 9 hodin _ do 18 hodin
vě. přestĺávek), celkem tedy 16 vyrěovacích hodin (l vyučovacíhodinou se rozumí 60 minut)
na

1

školení'

Pro školenízajistíme vhodné školícíprostory, pruběh celého školenípo organizační a
technické stránce (věetně technického vybavení - dataprojektor, laptop, flipchat, případně
dalšínezbýné pomůcĘ). Výuka bude probíhat na počítačoýchuěebruĺch, kde každý
pľacovníkbude mít k dispozici počítaěs příslušným softwaroým vybavením' Technická
specifikace používanýchpočítaěůa softwarového vybavení bude schválena zadavatelem, o
což bude požÁdáno nejméně 10 kalendářních dní před zahájením školení.
Dále zajistíme oběerstvení pro úěastníĘškolení dle následující specifikace: dopolední coffee
break (kávďěaj, nealkoholicĘ nápoj, 2x slané občerstvení); odpolední coffee break (kávďčaj,
nealkoholicĘ nápoj, 2x sladké občerstvení).

Pro účastníĘzajistíme mateľiály ke školení v tištěnéi elektronické podobě (sylaby školení,

tištěné prezentace). Rovněž budou připraveny pľezenění listiny všech úěastníkůškolenívčetně
lektoru, a to pro každéškolení.

Veškerémateriály, které budou použity při školeních,budou odpovídat pravidlům pro

povinnou publicitu dle platné příruěĘ oP LZZ.

Zadavatel rovněž obdržíškolícímateriály v elektľonické podobě nejpozději do 7 dnů od
skončenídaného prvního školení'

Celkem proškolíme minimálně 80 zaměstnanců, přitom poěet školených osob na jednom

kurzu nepřesáhne 20 osob.

ČvuľPrahą Praha 6, Thákurova 7/Żo77, a vŠg-ľuOstrava,
ostrava-Poruba I7.listopadu 15. obě místa zaruěují dobľou dostupnost veřejnou dopravou a
mají odpovídajici vybavení (přednáškové a poěítačovéučebny o dostatečnékapacitě
s požadovanou technikou a progľamovým vybavením)'
Jako místo školenínavrhujeme

Jako

termĘ

školení navrhujeme s ohledem navy'llžití školníchzařízeniv období leden-únor

2015 a červen 2015.

Místo školenína Moravě

a

termíny školení budou předloženy zadavatelike schválení.

Rizika plnění úkolu:
Riziko

-l
-t

-l

Pravděpodobnost

Sęlhání zajištění
technického a
programového

wskvtu
10%

Významnost

opatření k eliminaci

Velmi velký

o

(dopad)

o

vybavení

o
Nedostateěný zájem o
školenía nenaplnění
poětu účastníků

r5%

Velmi velký

o
o

-l
-t

o

Nemalost potřeb
účastníků
školení

20%

Malý

_)

.
o
.

I

l

Velmi důkladná organizační
příprava,
přesné rozdělení úloh jednotliv'ých
pracovníků,
dopředné testování prostředí
v daném místě
Věasná a dobrá organizaění
příprava,
ilzká spolupráce se zadavatelem na
ýběru vhodných termínů,
tlzká spolupráce se zadavatelem při
ľozesíláníinformací o školenía
sledování přihlašování.
využitípředchozích mnohaleých
zkušeností se školením této
skupiny pracovníků
Spolupráce se zadavatęlem_
schvalování programu školení
Zajištění zpětné vazby od
úěastníků

5' Analýza chování nového ukazatele ,rPodíl nezaměstnaných na poětu
v

produHivnímvěktÍr.

obyvael

Bude provedena analýzy vývoje situace v oblasti nezaměstnanosti v
Českérepublice na
zźtkladě dat ukazatele ,,Podíl nezaměstnaných na počfu obyvatel
v produktivním věku,,. Cílem
této analýry by mělo bý poľovnání hodnot ukazatele, jejího Ĺhovaní
a ovlivňování při
srovnání s donedávna používanoumírou nezaměstnanosti tak, aby
bylo možnédoporuěiĺ či
upozornit na možnéproblémy při využívánítohoto ukazatele, při interpľetaci jeho
ńodnoty a
vyvoje v uzemí.
Součástíanalýzy chování ukazatęle bude zejména hodnocení vlivu
demografické situace,
doěasně ubytovaných, migrace a vvruŹiti věkové standardizace apod..,
a definice rozdíltt mezi
jednotliými agľegaěními úrovněmi, studium geograficĘch rózdílů,
ěasového ývoje' Na
zźkladě studia těchto vlivů budou vyhodnoceny dopady na interpretaci
a formulována
příslušná doporučení.

Předpokládá se űzká spolupráce s MPSV při analýze, vyllžiti dat
také bude postup a ýsledĘ analýzy konzultován.

a

analýz

ČSÚ, se kteĘŕmi

Výslednou analýzu poskýovatel předá objednateli velektronické formě ivtištěné
formě
výtisk)'

Rizĺka plnění úkolu:
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(1

Riziko

Pravděpodobnost

wskvtu

Nevhodná ěi
nedostateěná data

Nezkušenost při

15%

r0%

ana|ýze a interpretaci
chování ukazatele

Významnost

opatření k eliminaci

Velmi velký

o

velĘ

o
o
o

(dopad)

Velmi

Návrh vhodného reprezentativního
vzorku dat z hlediska územíi času
Spolupráce se zadavatelem
Spolupráce s ČSÚ
Ana|ýzupovede doc. Šimek
s dlouholeými zkušenostmi při
analýzáchtrhu práce'

manažerskéĺntranetové mapové aplĺkace na báľl. MS ShaľePoint umožňující
i1,
GIS sta$stĺk prc danc ouaouĺ v ľámci systému rntranet pouävaném
.
Uřadu pnńce čR

vyvoj aplikace bude zajištěn ve spolupráci s

f,trmou AudeoN, s.ľ'o., která je zkušeným
řešitelem aplikací v pľostředí Microsoft SharePoint. Aplikace bude umožňovat min. následující:

o

zobrazení kontaktních pracovišť ÚP

provozních parametrech;

o

ČR s toa;ĺ o počtu zaměstnanců a

jiných

zobrazení statisticĘch map souěasných a vývojových hodnot vybraných ukazatelů
zn' rťlzné úrovně rizemních jednotek (obce až Stát, případně i nižšíchúzemních
jednotek).

Výsledkem řešení bude byt komponenta pro prostředí Microsoft SharePoint nasaditelná ve
verzích 2010 a Ż0I3 používanýchzźtkazníkem umožňujícízobrazení metadat (zájmov'ých dat) jako
samostatné interaktivní vrstvy nad mapovým podkladem. Bude provedena dodávka aplikace a její
implementace v rámci komunikační a systémovéinfrastruktury resortu MPSV (zejména instalace
a zprovoznění IS, integrace s resortním Microsoft SharePoint serveľem, nastavení přístupoých práv,
tvorbu a zavedeni statistik GIS)' Před realizaci bude vypracován architektonický návrh. Zadavatel
bude podporován při provozu IS a bude mít zajištěnu minimální udržitelnost projektu vyplývající
z podmínek dotačníhotitulu, tedy po dobu 5 let od data akceptace. Aplikace bude v1łlžívatpľosfiedí
Microsoft SharePoint; zadavatel (MPSV) je vlastníkem licence pro toto prostředí, uchazeč nebude
tedy dodávat žádnékomerčnílicence.
obecné návrhové zésady

o návrh

komponenty musí respektovat architekturu
MS SharePoint

implementované platformou

o
o

C
o

a

bezpeěnostní politiky

implementace nebude zavádět vlastní mechanismy práce s daĘ ani pracovní postupy,
které duplikují již existujícírysy platformy MS SharePoint

architekfura umoŽní nasazení do libovolného kontextu poľtálu (WebPart Page,
Publikaění stránky, jako souěást formuláře pro seznam modifikovaného uživatelem
pomocí aplikace SharePoint Designeľ a jako součást DashBoardu ve stránce BI,
respektujícího nastavení ostatních prvků a interakci s nimi, především pak filtru)

vazba na podkladová data, vylžitá prvkem jako metadata pro zobtazení' bude
respektovat standardní formu a zdroje uloženía to ,,Seznam" s ,,Externí seznam"
vźnaĺýna ,,Aplikaci služby obchodních dat ( BDC ),.'
všechna externí podkladová data budou do aplikace zprostředkována standardní cestou
a to buď externího datového zdroje BDC alternativně vlastního externího datového

posĘrtovatele (provideru) BDC, nebo jako ýsledek volání metod API rozhraní
28

r_

webové služby třetí strany na prezentačnívľstvě v prohlížeěi uživatele pomocí
JavaScriptu.
l

'l
'l
-t

-l

Předpokládá se, že pro práci s geograficĘmi daý bude využito služby openlayers 3
JavaSkľipt jako služby mimo pľostředĘ zadavate|e, nebo ekvivalentního mapového Seľveru
nasazeného na pľostředcích zadavatele.

Řešeníbude vylžívatplatformu Microsoft SharePoint, konkrétně Web Paľt Framework, BDc
a nástľoje pľo nasazení a pľo provoz aplikací služeb, a umožnítak uživatelůma správcům portálů
vkládat mapové podklady a zobrazovat v nich metadata (tj. tematická data, např' íldaje z GIS statistik)
pouhou konfigurací bez jakéhokoliv nutného pľogramovéhokódu. Zároveřl umožňuje ěerpat metadata
zobrazovaná jako doplňující vrstvu nad mapovým podkladem zdatabáze, semamů a jiných zdrojů
zprostředkovaných službou BDC. Předpokládá se, že řešení vylžije prvku ,,Mapoý web part", kteý
podporuje vloženído stránĘ poľtálu SharePoint'

Řešení bude rovněž posĘrtovat ,'Map-admin web part" a dalšíprvky umožňujícísprávu
prohledávání obsahu databáze mapových metadat stejně jako objektoý model a API umožňující
tuto činnost automatizovat nebo pľovádět programaticĘ'
a

-1

Předpokládá se, że řešení bude nasazováno jako tři samostatné součásti - balíěĘ WSP. Jeden
bude nasazen na úrovni farmy a zprostředkuje datové úložiště,posĘrtovatele dat BDC a API rozhraní'
Druhý balíčekĘ/tváří Aplikaci Webové služby GIS Metadat, která bude instalována zÍejmějako dvě
samostatné komponenty. Třetí balíčekje nasazován na úrovni konkrétní webové aplikace, popřípadě
dále povolen jen na úrovni konkrétníhowebu, a poskytuje Web Paľt komponený pro zobrazeni,
admini straci, fi ltraci a v azbu detailu metadat.

pr ov

Instalačníbalíěek webových ěástí (Web Part) se bude pravděpodobně skládat zpětivzź|emné
źraný ch weboqých částí
:

1. Mapový web

part

-

provádí gľafickézobrazení maPY, dovoluje změny jejího měřÍtka,

posouvání pohledu, změnu pohledu co do ýpu mapového podkladu azobtazených metadat

2.

Web part vyhledávání v mapě

3.

Map-admin web part

_

umoŽňuje prohledávání metadat,
na|ezených pozic jako zdroje dat pro zobrazení v Mapovém Web Part

_ sloužíspľávcům portálu a

a

následnou kolekci

privilegovaným uživatelům ke správě

metadat zobrazovaných v mapách bez nutnosti opustit prostředí portálu SharePoint
4.

Detail umístění web paľt _ je pľvkem sloužícímkzobrazení detailní informace o pozici
oznaěené uživatelem vmapě, čerpajícízmetadat a alternativně dalších seznamů portálu,
umožňuje pomocí šablony definovat slouěení a formát zobľazení údajů

5.

Data-admin web paľt - sloužísprávcům portálu a privilegovaným uživatelům ke správě
napojení na statistická data a tvoľbě statisticĘch pohledů vtuaných na mapový podklad.
Komponent předpokládá umístěnístatisticĘých dat alternativně v databázi MS-SQL nebo
v Seznamech portálu. Podle zvoleného úložištědeťrnuje pohledy jako dotaz T-SQL vracející
datoqý ýp XML nebo Geomew a nebo XPATH dotaz do sezramů vracejícídatov'ý typ
xML. Definované pohledy tvoří vrstvy následně publikované službou GIS Metadat jako
mapové podklady metadat.

Řešenídále obsahuje konfiguračnístránku, která dovolí administrátorovi řešenínastavit
potřebné cesĘ, umístění datoqých zdrojů, povolené datové podklady a rozlišeníopenLayer
a oprávnění'

dodźlvźnavĺámci
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vY
prováděn a z konzole Centrální
.p.er.y, alternativně pomocí PowerShellu'

.l

opatření k eliminaci
Neúplné, chybné neuo pozae
dodané infoľmace o nasazení
a konfiguraci prostředků
ťarmy SharePoint zadav atele
a specificích její konfigurace
v době provádění detaiiní

Kľiticlcý

o
o

Uzká spolupráce s IT odborem
zadavatelem
Prohlídka instalovan é farmy a její
konfigurace a dostupné dokumeňta""
specialistou dodavatele

analýzy

Nedostatečná součinnosffi
integraci řešení v rámci
komunikaění a systémové

zká spolupráce

Pomalé zobĺazovźnTěi

.

překreslování mapového
okna

Nevylžití exteľních
topograficĘch podkladů

s

IT odbore.m

Bude provedena optimalizace

Ve spolupráci se zadavatel". oua"

řešen optimální způsob přenosu či

přístupu k externím topógľaficĘm
datum a dalším službám
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