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Abstract: Theory of complex adaptive systems in the research of settlement 
systems 

Systematic point of view in research is necessary when using mathematical 
models. First step however is to understand complexity, attributes and relations in 
settlement systems. Even simple data inputs can reveal hidden patterns in the 
settlement structure and allow describing exactly system behavior. This will 
enable to run models and their outputs to improve planning and management 
process and raise quality of environment and inhabitant’s life. 
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ÚVOD 

Pri výskume systémov osídlenia si môžeme pri miere ich zložitosti plne 
uvedomiť komplexnosť ich štruktúr. V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že 
ide o nelineárne a nedeterministické systémy. Tieto charakteristiky sa v 
systémoch osídlenia uplatňujú aj napriek špecifickým podmienkam a vzťahom 
pôsobiacim proti týmto vlastnostiam smerujúcim k neusporiadanosti. Je dôležité 
si uvedomiť, že v porovnaní s inými komplexnými adaptívnymi systémami sa v 
systémoch osídlenia určitá miera determinizmu musí zákonite objaviť (ILTANEN 
2012). Súvisí totiž s trvácnosťou fyzických štruktúr, ako sú rôzne stavby, 
zariadenia a iné stavebné úpravy. Rovnako je tiež otázna úloha územného 
plánovania, ktoré môže pôsobiť aj proti prirodzeným procesom a predstavuje 
určitý rámec, v ktorom sa samovoľný rozvoj realizuje. 

V článku poukazujeme na systémy osídlenia, chápané ako komplexné 
adaptívne systémy správajúce sa chaoticky, zdôrazňujeme význam takéhoto 
chápania a jeho možné implikácie pre bazálny aj aplikačný výskum a najmä pre 
možnosti modelovania urbánnych systémov.  

V prvom rade by sme chceli dokázať správnosť vnímania systémov 
osídlenia ako komplexných systémov so všetkými ich vlastnosťami a 
parametrami (BATTY 2005). Vnímanie komplexných procesov zo systémového 
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pohľadu je nevyhnutné pre možnosť aplikácie priestorových modelov 
pracujúcich na matematických princípoch. Pre zadefinovanie parametrov a 
vzťahov v takomto modeli potrebujeme poznať základne parametre systému 
ako takého a spôsob jeho fungovania a reagovania na zmenu podmienok, 
pričom práve emergencia hovorí o súbore jednoduchých pravidiel, ktoré sú 
schopné spolu vytvárať komplexný systém (HOLLAND 1998). Našim cieľom je 
poodhaliť vzájomné vzťahy medzi jednotlivými zložkami systému a pokúsiť sa 
definovať niektoré z týchto elementárnych pravidiel. 
 
 

METODIKA 

Za záujmové územie pokladáme funkčné urbánne územie mesta Bratislava. 
Ako tvrdí FINKA & KLUVÁNKOVÁ (2010) tieto regióny môžu byť vyčlenené na 
základe rôznorodých kritérií ako kraje, spádové územia centier práce, zóny 
dochádzky či subregionálne jednotky. V našom prípade zohrával dôležitú úlohu 
ešte jeden element, a to dostupnosť dát a ich priestorová distribúcia. Presné 
hranice nášho záujmového územia, rovnako ako jeho členenie, sa tak v 
jednotlivých krokoch metodického postupu mierne obmieňali na základe 
dostupných dát a ich štruktúry. Metodický postup výskumu pozostával z troch 
častí. Z hľadiska systémového prístupu rezonovala predovšetkým potreba 
komplexného pohľadu. Rozhodli sme sa teda o zadefinovanie troch základných 
súborov premenných, ktoré by v zjednodušenej miere dokázali popisovať 
systém ako celok. Muselo ísť o dáta charakterizujúce tri základné oblasti – 
environmentálnu, ekonomickú a sociálnu. 

V prvom kroku išlo o zmapovanie krajinnej štruktúry (reprezentácia 
environmentálnych údajov). Krajina predstavuje komplexný systém tvorený 
zložkami životného prostredia a svojím hmotným prejavom v priestore životné 
prostredie charakterizuje. Jej hlavnou devízou je relatívne jednoduchá 
identifikácia na základe ortofotomáp, ktoré sme využili na vytvorenie mapových 
vrstiev krajinnej pokrývky v dvoch časových horizontoch rokov 2002 a 2011. 
Identifikovali sme tri základné prvky krajinnej pokrývky: prírodné, 
poľnohospodárske a urbánne. Údaje o zmene krajinnej pokrývky sme získali aj 
z Regionálnej databázy Štatistického úradu (2012b). Druhú oblasť – 
ekonomickú, charakterizujú údaje z portálu Ceny nehnuteľností. Vybrali sme si 
ceny stavebných pozemkov, ktoré podľa nášho názoru priamo vplývajú na 
výstavbu a tým aj na zmeny v krajinnej štruktúre. Sociálny aspekt charakterizuje 
niekoľko premenných. V prvom rade sú to: počty obyvateľov (Štatistický úrad 
2012a; b), občianska vybavenosť (Štatistický úrad 2012a), dostupnosť od 
centra mesta a tiež celkovo kvalita života, resp. jej percepcia obyvateľmi 
(ANDRÁŠKO 2006). 

Za základný štatistický nástroj na identifikáciu vzájomného vzťahu medzi 
dvoma číselnými množinami možno považovať Pearsonov korelačný koeficient 
(obr. 1), ktorého hodnota sa môže pohybovať v rozmedzí -1 až 1.  

ρ – Pearsonov korelačný koeficient, 
 cov – kovariancia, 
 σ – štandardná odchýlka, 

X,Y – premenné, medzi ktorými hľadáme 
vzájomnú koreláciu. 
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Najpodstatnejšou časťou metodického postupu bolo teda hľadanie 
vzájomnej korelácie medzi rôznymi sériami údajov (popísaných vyššie) a na 
základe porovnaní sformulovanie pravidiel správania sa systému osídlenia. 
Súčasťou zostavenia záverov je identifikácia výnimiek a ich zdôvodnenie. 
Identifikácia korelácií medzi rôznymi sériami údajov nám umožnila zadefinovať 
vzájomné vzťahy v rámci systému. 
 
 

VÝSLEDKY 

V prvom rade sme sa zamerali na vzťah medzi zmenou počtu obyvateľov a 
zmenami v ploche urbánnych prvkov krajinnej pokrývky, t. j. porovnávali sme 
údaje reprezentujúce sociálny a environmentálny aspekt. Pracovali sme s 
predpokladom, že zvyšujúci sa počet obyvateľov by mal zapríčiniť zvýšenú 
mieru výstavby a záberu krajiny. Pracovali sme s údajmi zo Štatistického úradu 
pre jednotlivé roky v rozsahu 2001-2009 o počte obyvateľov a ploche územia 
mimo lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Údaje boli k dispozícií len pre jednotlivé 
okresy, pričom sme pracovali s údajmi z Bratislavského kraja. Výsledky 
korelácie uvádzame v tabuľke 1. 
 
Tab. 1:  Korelácia medzi počtom obyvateľov a plochou urbánnych prvkov krajinnej 

pokrývky v rokoch 2001-2009 pre jednotlivé okresy Bratislavského kraja 
 

Okres 
Hodnota Pearsonovho 

korelačného koeficientu 

Okres Bratislava I -0,955140 

Okres Bratislava II 0,940144 

Okres Bratislava III 0,949717 

Okres Bratislava IV 0,943292 

Okres Bratislava V -0,884960 

Okres Malacky 0,964125 

Okres Pezinok 0,979830 

Okres Senec 0,951759 

 

Hodnoty blížiace sa k číslu 1 hovoria o jednoznačnej závislosti premenných. 
Rozdielne hodnoty oproti majorite údajov nadobúdajú len okresy Bratislava (BA) 
I a V. Hlavným dôvodom je fakt, že kým vo všetkých ostatných okresoch počet 
obyvateľov rástol, práve v týchto dvoch okresoch klesal. Podiel urbánnych 
prvkov krajiny v okresoch však rástol všade. Ak chceme preskúmať príčinu 
tohto javu, musíme sa pozrieť aj na ďalšie charakteristiky územia. Znižovanie 
počtu obyvateľov v okrese BA I môžeme pripísať vysokým cenám nehnuteľností 
(Ceny nehnuteľností, 2012) a taktiež celkovej funkčnej transformácií územia z 
obytného na obchodne, rekreačne a administratívne využívané územie. 
Záporné hodnoty prírastku obyvateľov v okrese BA V spôsobuje najmä mestská 
časť Petržalka. Ak vezmeme do úvahy údaje od ANDRÁŠKA (2006) zistíme, že 
práve Petržalka je spolu s mestskou časťou Vrakuňa považovaná obyvateľmi 
za oblasť s najnižšou kvalitou života. Keďže dostupnosť do centra, vybavenosť 
aj cena nehnuteľností v tejto mestskej časti sú na dobrej úrovni, negatívne 
vnímanie prostredia je jediný zistený faktor, ktorý môže spôsobovať postupný 



22 

úbytok obyvateľov. Značný vplyv však môže mať aj vysoká miera prechodného 
bývania v tejto mestskej časti. 

Ďalšie výsledky získame pri výpočte korelácie medzi zmenami v krajinnej 
štruktúre a sociálnymi a ekonomickými faktormi, ktoré sme zisťovali pre 
jednotlivé katastrálne územia v rámci vyčleneného záujmového územia.  
 
Tab. 2:  Hodnoty korelácie medzi vybranými ekonomickými a sociálnymi faktormi 

územia a charakteristikami krajinnej štruktúry v katastrálnych územiach (BAUS & 

KRIVOSUDSKÝ 2012)  
 

 
Hodnota korelácie 

Cena pozemkov Dostupnosť Vybavenosť 

Podiel urbánnych 
prvkov (2011) 

-0,596 0,608 0,428 

Zmena urbánnych 
prvkov (2002-2011) 

0,037 -0,075 -0,118 

 

Postup výpočtu jednotlivých faktorov v tabuľke 2 je bližšie prezentovaný v 
práci BAUS & KRIVOSUDSKÝ (2012). Medzi faktormi územia a skutočnou zmenou 
za obdobie 2002-2011, zistenou z ortofotomáp, neexistuje žiadna korelácia. 
Môže sa zdať, že nami vybrané a prezentované faktory (ekonomický a sociálne) 
priamo nevplývajú na reálnu zmenu krajinnej pokrývky. Avšak zistili sme 
relatívne vysoké hodnoty korelácie medzi sociálnymi aspektmi a podielom 
urbánnych prvkov (tvoriaci súčasť environmentálnych ukazovateľov). Hodnoty 
korelácie dostupnosti a vybavenosti dosiahli kladné korelácie 0,608 a 0,428 a 
hodnota korelácie ekonomického aspektu (ceny pozemkov) dosiahla zápornú 
hodnotu -0,596. To znamená, že so zvyšujúcim sa podielom urbánnych prvkov 
v katastrálnom území sa zlepšuje dostupnosť do centra mesta, rovnako tiež 
rastie vybavenosť, zároveň však rastie cena pozemkov. Z týchto zistení 
dokážeme pri správnej interpretácií zadefinovať pravidlo správania sa 
funkčného systému osídlenia, ktoré nám potvrdzuje teórie o chaotickom 
správaní sa komplexných systémov, akým mesto nepochybne je. Môžeme 
tvrdiť, že zmena v rozlohe urbánnych prvkov v rokoch 2002-2011 predstavuje z 
hľadiska histórie systému osídlenia vyjadrenie zmeny v krátkom časovom 
intervale. Naopak, podiel urbánnych prvkov v katastrálnom území dokumentuje 
mieru celkovej urbanizácie daného územia za celé obdobie vývoja osídlenia. Na 
tomto základe môžeme sformulovať tvrdenie, že definované faktory v 
skutočnosti vplývajú na vývoj osídlenia, avšak ich účinok je možno opísať len 
pri pozorovaní dlhšieho časového horizontu vývoja. Pri skúmaní kratších 
časových intervalov dochádza k vývojovým bifurkáciám a synergickým efektom, 
ktoré nám v realite zabraňujú predpovedať vývoj na základe hodnoty týchto 
faktorov. 

Rovnako tak nás zaujímal aj vzájomný vzťah ekonomických a sociálnych 
faktorov. Nakoľko sme mali k dispozícií len údaje za jedno časové obdobie pre 
jednotlivé katastrálne územia, využili sme na zistenie korelácie hodnoty faktorov 
prezentované v tabuľke 2, avšak zisťovali sme ich vzájomnú závislosť. Hodnota 
korelácie ceny stavebných pozemkov a vzdialenosti do centra dosiahla hodnotu 
-0,771. Znamená to vysokú mieru závislosti, t. j. čím vyššia je cena pozemkov, 
tým je vzdialenosť do centra kratšia. Rovnako tak korelácia vybavenosti s 
cenou pozemkov dosiahla hodnotu -0,37. 
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DISKUSIA A ZÁVER 

Pre možnosti modelovania sú esenciálne údaje o vlastnostiach jednotlivých 
prvkov v systéme a poznanie ich vzájomných vzťahov. Problémom pri 
modelovaní systémov osídlenia je ich neuveriteľná zložitosť a komplexnosť. 
BATTY (2008) tvrdí, že “mestá sú par excellence príkladom komplexných 
systémov”. Samostatný problém tvorí dostupnosť informácií. Údaje sú 
poskytované len za administratívne jednotky vyšších úrovní, čo na presnejšie 
modelovanie a detailnejšie analýzy nepostačuje. Nakoľko je nemožné 
kompletne simulovať všetky prírodné a ľudské aspekty bez redukovania a 
zjednodušovania, všetky urbánne komplexné modely musia obsahovať 
teoretický komponent (IRWING et al. 2009). Akákoľvek snaha o zahŕňanie 
viacerých atribútov modelu vedie len k väčšej komplikovanosti a nie 
komplexnosti (TORRENS & O’SULLIVAN 2001). Aj malý počet vhodne zvolených 
atribútov dokáže opísať správanie komplexného systému (MANSON et al. 2012). 
Preto sme aj my zadefinovali niektoré základné zákonitosti, prítomné v systéme 
osídlenia mesta Bratislava, na základe jednoduchých atribútov popisujúcich 
systém mesta. 

Je teda zrejmé, že na vývoj systémov osídlenia pôsobí veľké množstvo 
faktorov. Systémový prístup je jednou z možností ako skúmať komplexné 
vzťahy v tak komplikovanom systéme. Pochopenie elementárnych pravidiel 
správania sa systému a identifikácia jeho esenciálnych zložiek je základným 
krokom k jeho lepšiemu pochopeniu a možnostiam aplikácie priestorových 
modelov. 
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