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Obsah prezentace a poděkování 
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 Co nového nabízejí data mobilních operátorů 

 S jakými daty pracujeme v Urbánní a regionální laboratoři 

 Příklady provedených výzkumů v rámci Urbánní a regionální laboratoře 

 Příklady výzkumů z Estonska 

 Zhodnocení práce s daty mobilních operátorů a výhledy do budoucna 

 

 

 

 Autoři děkují RNDr. Jakubovi Novákovi, Ph.D. za iniciaci výzkumné práce s daty mobilních operátorů na 
PřF UK, možnost se na výzkumech podílet a pokračovat v jeho práci. 

 Autoři dále děkují Grantové agentuře České republiky za financování výzkumu v rámci projektu č. 
GA14-00393S „Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České 
republiky“. 



Co nabízejí data mobilních operátorů 

sociogeografickému výzkumu? 
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 Sledování „všech“ každodenních pohybů (dojížďka za prací a do škol x dojížďka za aktivitami volného 
času, službami aj., dojížďkové vazby ekonomicky neaktivní populace, dojížďkové vazby osob s proměnlivým 
místem pracoviště) 

 Přesnější odhady skutečného/faktického obyvatelstva (skutečně bydlící obyvatelstvo x trvale bydlící 
obyvatelstvo/obvykle bydlící obyvatelstvo) 

 Krátkodobé i dlouhodobé proměny počtu (struktury) obyvatel v daném území (denní a noční 
obyvatelstvo, přítomné obyvatelstvo a jeho fluktuace během dne/týdne/měsíce, sezónní výkyvy) 

 

 Skupiny lidí a jejích mobilita 

 Proměny přítomného obyvatelstva v území 

 

 To všechno bez nutnosti vlastního šetření (deníkové záznamy, GPS, pozorování) a za rozsáhlá území a 
všechny dny 

 

 Široké využití dat i mimo základní výzkum 



Data mobilních operátorů 
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 Data od společnosti CE-Traffic 

 Operátor: T-Mobile 

 Větší přesnost v městském prostředí, možnost menších územních jednotek 
(zsj) x venkovská území 

 Úprava dat na základě struktury bydlící populace (ČSÚ) 

 Každý telefon je reprezentován unikátním identifikačním kódem, který není 
nijak propojen s informacemi o majiteli telefonu 

 Identifikace z pohybu – místo bydliště, případně místo pracoviště 

 Struktura dat: přenocující (rezidenti x nerezidenti) x návštěvníci (pravidelní 
x nepravidelní), turisté 



VYUŽITÍ DAT MOBILNÍCH OPERÁTORŮ 

PRO HODNOCENÍ PŘÍTOMNÉHO 

OBYVATELSTVA OBCE 

Pilotní studie Dolních Břežan 
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Obyvatelé Dolních Břežan 
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Obrázek: Srovnání počtu obyvatel obce Dolní Břežany z různých datových zdrojů 

Zdroj: Pospíšilová, Ouředníček, Křivka 2012 



Obyvatelé a návštěvníci Dolních Břežan 
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Zdroj: Novák, Novobilský 2013 

Zdroj dat: CE-Traffic, a.s. 



Obyvatelé a návštěvníci Dolních Břežan 
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Overnight stays Daily users - Prague Daily users - Central Bohemian Region Daily users - Rest of Czech Republic 

Zdroj: Novák, Pospíšilová 2012 (prezentace na konferenci), Pospíšilová, Ouředníček, Novák, Riška, Křivka 2012 



Obyvatelé a návštěvníci Dolních Břežan 
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 Obrázek: Hlavní zdrojové 

oblasti denní dojížďky do 

Dolních Břežan - pondělí až 

čtvrtek. 

 Zdroj: Novák, Novobilský 

2013 

 Zdroj dat: CE-Traffic, a.s. 
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Metodika vymezení Pražské metropolitní oblasti 
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 Vymezení bylo následně provedeno s pomocí triangulace metod:  

 vymezení integrovaného systému středisek Prahy 

 vymezení suburbánní zóny Prahy 

 vymezení na základě mobilních dat – dojížďkové vazby a čas strávený v 

Praze 

 bude přihlédnuto i k dalším alternativám vymezení (např. územního plánu 

VÚC Pražského metropolitního regionu aj.). 

 



Vymezení na základě dat mobilních operátorů 
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 Rozsah: data pokrývají cca 40 % populace 

 Časová perioda: 18. - 20. 3. 2014 (tj. úterý, středa, čtvrtek), jedná se 

o standardní pracovní dny, bez neobvyklých událostí (jako jsou 

například svátky, prázdniny a podobně. 

 Územní rozsah: Středočeský kraj a Praha, přesně všichni uživatelé, 

kteří v daném území měli identifikované dominantní místo denního či 

nočního pobytu 

 



Vymezení na základě dat mobilních operátorů 
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Obrázek: ISS a Metropolitní areál Prahy na základě 

dojížďkových vazeb z lokalizačních dat mobilních telefonů 

Zdroj: Jakub Novák, CE-Traffic. 

 

Obrázek: Intenzita využití Prahy a vymezení 

metropolitního území 

Zdroj: Jakub Novák, CE-Traffic. 

 



Vymezení Pražské metropolitní oblasti na základě 

kombinace metod 
16 

Obrázek: Výsledné vymezení 

Pražské metropolitní oblasti na 

základě syntetického hodnocení ORP 

 



DATA MOBILNÍCH OPERÁTORŮ JINDE V 

EVROPĚ: UKÁZKY Z ESTONSKÝCH STUDIÍ 
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Silm, Ahas 2014a 



Etnické rozdíly v prostorech aktivit jako znak segregace  

(Järv a kol. 2014) 
18 

 Data o aktivitách uživatelů 
mobilních telefonů jednoho 
operátora (hovory, sms, internet, 
data) 

 Údaje o místě, datu a času + 
rok narození, pohlaví, jazyk 
komunikace 

 Délka sledování: 1 rok 

 Sledování lidé ve věku 20-64 
let, kteří žijí a pracují v Tallinnu 
a nezměnili v průběhu roku 
místo bydliště ani pracoviště 

 Další vymezení dáno frekvencí 
hovorů 

Copyright © by Urban Studies Journal Limited 

Figure: Distribution of activity locations outside Tallinn visited 

throughout the year at the level of local municipalities. 

http://usj.sagepub.com/content/early/2014/09/22/0042098014550459/F3.large.jpg


Činnosti mimo domov a místo pracoviště  

(Silm, Ahas 2014a) 
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 Estonsky mluvící 

 

 

 

 

 Rusky mluvící 



Proměňující se etnická segregace  

(Silm, Ahas 2014b) 
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The differences in the values of the location quotient (LQ) 

during the day in the periods from 13.00 to 16.00 and 

22.00 to 1.00 

Locations of Estonians and the Russian-speaking 

population in Tallinn (2000 census). 



Sezónní turistická místa (Ahas a kol. 2007) 
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Factor no. 1 describes tourist flows 

in the summer period. 

Spatial correlations of the first 

factor—summer tourism areas 

Factor no. 2 describing tourist 

flows in winter. 

Spatial correlations of the second 

factor—winter tourism areas. 

Factor no. 3, describing weekly tourist 

flows: business and weekend visitors. 

Spatial correlations of the third factor—

areas visited by business travellers on a 

weekly basis 



Závěry a diskuze 
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 Data mobilních operátorů jsou užitečným a v mnohém unikátním zdrojem 
informací o populaci a její mobilitě 

 Zachycují i jiné pohyby než dojížďku za prací a do škol 

 Umožňují dlouhodobé a pravidelné sledování 

 Zahrnují časové aspekty mobility (krátkodobé, dlouhodobé proměny) 

 Reprezentativní populace 

 Pravděpodobný růst využití dat, zájem mobilních operátorů 

 Výhody a nevýhody jejich využití, nutné doplňující studie 

 Využití při studiu rozmístění obyvatelstva a jeho krátkodobých a 
dlouhodobých proměn, segregace, denní/týdenní mobility a prostorů 
aktivit, využití a funkce míst, rytmů míst, turistické návštěvnosti … 

 

 



Kam dál: Přítomné obyvatelstvo v katastrálních 

územích Prahy 
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Kam dál: Přítomné obyvatelstvo v okrech Česka 
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