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Geomatika

Vědecký a technický interdisciplinární obor zabývající se 
sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a 

prezentací geografických dat nebo geografických 
informací
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Historie v České republice

• 1991 – magisterský obor Matematická kartografie (KGE 
PEF ZČU) – Doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc.

• 1995 – převedení Matematické kartografie na KMA FAV 
ZČU, vytvoření oboru Geomatika, akreditace 
inženýrského studia (oprávnění k výkonu a ověřování 
zeměměřičských činností) – Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

• 2005 – projekt doktorského studia s podporou 
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a 
kartografického

• 2010 – studijní program Stavební inženýrství (ve 
spolupráci s KME FAV)



  

Geomatika – struktura

Vědecký a technický interdisciplinární obor zabývající se 
sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a 

prezentací geografických dat nebo geografických 
informací

Geodézie, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, 
mapování, geografické informační systémy, katastr 

nemovitostí, databáze, kartografie

Matematika, stavitelství, informatika, kybernetika, 
geografie, geofyzika, astronomie



  

Oblasti výzkumu

• GNSS stanice PLZE

• Řešení přesných modelů geoidu a kvazigeoidu pro území 
střední Evropy

• Georeferencování a kartografická analýza historických 
mapování Čech, Moravy a Slezska

• Geomorfologický informační systém jako základ 
environmentálních aplikací

• Prostorová evidence kulturního dědictví

• Webová kartografie a aplikace značkovacích jazyků v 
kartografii

• 3D kartografie a vizualizace prostorových dat



  

Vybrané projekty – minulé i současné

• Nové technologie pro 
informační společnost

• Plan4all & Plan4business

• BRISEIDE

• GeoInfoNet & 
NeoCartoLink & A-Math-
Net

• SDI-EDU

• TWG INSPIRE

• VisualHealth

• Historický atlas města 
Plzně

• Spolupráce na dalších 
projektech:
– CentraLab
– Humboldt
– Habitats
– WinSoc
– Výzkumný úkol NPÚ
– NASYP...



  

Studium geomatiky

• Bakalářský studijní program Geomatika (prezenční i 
kombinovaná forma studia)

• Bakalářský studijní program Stavební inženýrství – obor 
Územní plánování (čtyřletý)

• Navazující magisterský studijní program Geomatika  
– Geodézie a geoinformační systémy (prezenční forma 

studia)
– Vizualizace geoinformací (prezenční forma studia)
– Katastr nemovitostí a občanské právo (prezenční forma 

studia)
– Geodézie a katastr nemovitostí (kombinovaná forma 

studia)

• Doktorský studijní program Geomatika  (prezenční i 
kombinovaná forma studia)



  

Partneři

• Partnerské firmy: 

– ARCDATA Praha s.r.o
– GEODIS BRNO s.r.o.
– GEOREAL s.r.o.
– GEPRO s.r.o.
– Help service - remote 

sensing spol. s.r.o
– T-MAPY s.r.o. 

• Další organizace

– České centrum pro 
vědu a společnost / 
Czech Center for 
Science and Society

– Národní památkový 
ústav

– Výzkumný ústav 
geodetický, 
topografický a 
kartografický

– Wirelessinfo



  

Členství v odborných organizacích

• Zástupci Oddělení geomatiky se aktivně podílí na 
činnostech mnoha národních i mezinárodních profesně a 
odborně zaměřených organizací

– Kartografická společnost České republiky
– Nemofórum
– Česká asociace pro geoinformace
– Český svaz geodetů a kartografů
– Česká společnost pro fotogrammetrii a dálkový 

průzkum
– International Cartographic Association (ICA)
– International Federation of Surveyors (FIG)



  

• Geomatika v projektech

• GIS Day

• SOČ

• Geoseminář

• Den otevřených dveří

• Dny vědy a techniky

• Informační stánky na 
konferencích

• Setkání absolventů

• Sdílení informací na 
veřejně dostupných 
zdrojích

Osvěta & Propagace



20. kartografická konference
5.-6. září 2013, Plzeň

Kartografická společnost České republiky
Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Západočeská univerzita v Plzni, Oddělení geomatiky

Témata konference
současná kartografická tvorba, kartografické aspekty vizualizace 
geodat, moderní kartografické metody, aplikace kartografie ve 

vědecko-výzkumných aktivitách, studentské příspěvky

http://gis.zcu.cz/kartografie/konference2013/



ICA Commission on Maps and the Internet

22.-24. srpna 2013, Hotel Golden Fish, Plzeň

Pořadatel: Západočeská univerzita v Plzni, Oddělení geomatiky

Vyzvaná přednáška: Prof. Michael Peterson (University of Nebraska)

Mezní termín pro přihlášení abstraktů – 30. května 2013

http://gis.zcu.cz/kartografie/ICA_Commission_Meeting/



  

Děkuji za pozornost

gis.zcu.cz
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