DATOVÁ VRSTVA

Census 2011 SR
Mapová vrstva
socio-demografických
ukazatelů ze Sčítání
obyvatel, domů a bytů
2011 v základních
sídelních jednotkách SR
Základní informace
Produkt Census 2011 SR obsahuje mapovou vrstvu, ve které je území Slovenské
republiky podrobně rozděleno na 7231 dílů základních sídelních jednotek. Ke každé této
jednotce je připojeno více jak 90 atributů z databáze Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2011 Slovenské republiky.
Sčítání patří k jednomu z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších statistických zjišťování
na daném území a představuje souborný demografický přehled pro další desetiletí.
Do průzkumu jsou zahrnuty všechny fyzické osoby, které mají v rozhodný okamžik
o půlnoci z 20. na 21. května 2011 trvalý nebo přechodný pobyt na území SR.

Využití dat
Mapová vrstva Census 2011 SR znázorňuje rozložení obyvatelstva, domů a bytů
na území Slovenské republiky. Díky vizualizaci rozmístění obyvatelstva můžete například
snadno rozšířit svoji síť poboček do vhodných lokalit nebo efektivně odhadnout počet
potenciálních příjemců vašeho reklamního sdělení. Díky atributům můžete svoji nabídku
jednoduše zacílit pro konkrétní skupiny obyvatel – dle věkové struktury nebo jejich
nejvyššího ukončeného vzdělání. Pomocí informace o počtu obydlených bytů lze také
odhadnout počet domácností ve vašem zájmovém území. Mapová vrstva je tedy
využitelná pro prostorové vizualizace, analýzy a plánování v regionálním měřítku.

SHRNUTÍ
Mapová vrstva zobrazuje
rozložení obyvatelstva včetně
jeho socio-demografických
charakteristik v základních
sídelních jednotkách Slovenské
republiky. Doplněny jsou také
údaje o struktuře domovního
a bytové fondu.
Produkt Census 2011 SR tedy
představuje vhodný datový
zdroj pro tvorbu geografických
vizualizací a analýz a to
i v detailním měřítku.

Atributy produktu








obyvatelstvo - celkem, muži, ženy
obyvatelstvo dle věku - 0-5, 6-14, 15-24, 25-39, 40-54, 55-64, 65 a více let,
členění po pětiletých věkových kategorií (do 20-ti let podrobnější)
obyvatelstvo dle rodinného stavu - svobodní, ženatí, rozvedení, ovdovělí
obyvatelstvo dle vzdělání - základní, učňovské, úplné střední, magisterské
obyvatelstvo dle počítačových dovedností - práce s textem, tabulkami,
elektronickou poštou, internetem
obydlené domy / byty - celkem, rodinné domy, obyd. byty v bytových domech
vybavenost počítačem a přístup na internet - obyd. byty v RD a byt. domech

Technické údaje: Mapová vrstva je standardně dodávána v souřadnicovém systému
WGS 84 a ve formátu MapInfo *. TAB a je tak připravena k okamžitému použití
v geografickém informačním systému MapInfo Professional. Na přání je však možné
data převést do celé řady dalších geografických formátů a souřadnicových systémů.
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