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Situace na VŠ
• Málo na technických oborech + vysoký podíl 
nedokončení studia.

• Nesoulad mezi volbou uchazečů o studium a 
poptávkou po absolventech na trhu práce.

• Bakalářské studium – uplatnění (zaměření na odborný 
základ).

• Doktorské studium – zaměření, uplatnitelnost a 
zájem? 

• neschopnost spolupracovat s aplikační sférou; 
• podpora výzkumu a vývoje na vysokých školách –
nakupovaný výzkum.

• profilace vysokých škol – záměr novelizace VŠ 
zákona – profesní, akademické a výzkumné.

• malý zájem VŠ na realizaci dalšího vzdělávání 





Geographic Information: Need to 
Know

- Towards a more demand-driven geospatial 
workforce education/training system

- An EC funded project under the Lifelong Learning 
Program
- WP3



WP 1 – Analýza požadavků trhu 
práce a nabídky vzdělávání v GI

• Cíl
– Analyzovat současnou situaci…
1. Požadavky na GIT vzdělávání a praktické dovednosti
2. Nabídka VŠ v oblasti GI

– Napříč Evropou
• Elektronické dotazníky (DĚKUJI!!)

– Návaznost na BoK
• Analýza současného využití BoK, obsahu a základních 

odborných konceptů.
• Podklad pro revizi a aktualizaci BoK (EU).

• Zjištění národních specifik a 
rozdílů.



http://gi-n2k.limequery.com/index.php/survey/index/sid/962297/newtest/Y /lang/en



http://www.geo-informatie.nl/projects/gi-n2k/



Výsledky dotazníků – nabídka 

Omezení:
• BoK – pouze základní hierarchie (10 Knowledge Areas, 70 

Units) .
• Zaměření na obsah výuky, nikoliv její rozsah.
• Počet zúčastněných zemí – konsorcium má 31 členů z 25 

zemí (nejenom) EU. Reprezentativní?
Cíle:
• Získat přehled o GI nabídce vzdělávání odrážející místní 
specializaci a zaměření.

• Srovnání na základě BoK (znám x neznám, užití, nedostatky, 
plány), ECTS (European Credit Transfer Systém), European
Qualification Framework (EQF). 

Umožnit srovnání:
• Mezi zeměmi
• Mezi institucemi
• Mezi nabídkou a poptávkou



Dotazník

Struktura:
• Online dotazník, 3 sekce:

– Sekce 1: Informace o organizaci
– Sekce 2: Charakteristika maximálně 3 
současných GI předmětů.

– Sekce 3: Charakteristika maximálně 3 
plánovaných GI předmětů.

Doba sběru:
• 14.1. 2014 - 20. 2. 2014



Reakce

Figure   Targeted and resulting responses for the GI-N2K Supply survey (Q2)



Užití BoK



Proč ne?
• Obsah neodpovídá požadavkům (“No need, no wish“).
• Praktická využitelnost (BoK je pouze rámec).
• “Why should I use it? Do you think GIS teaching has 

waited for GI-BoK ?“
• Organizační překážky (akreditace…).
• Včetně CZ (5 organizací)
• Jazyk (?) – výuka v EN.



Výuka v cizím jazyce



Co schází?
Trendy v kurzech do budoucnosti:
• BoK:

– Modeling 3D, uncertain and temporal 
phenomena, 

– Geostatistics
– Use of geospatial information in the public 
sector. 

• Nově navrhované předměty (kategorie):
– Web Services (OGC, SDI, processing services)
– Data acquisition technology (UAV, LIDAR, Mobilní 
GIS)

– Point cloud analysis – Big Data
– Open source software



Výsledky dotazníků –
Požadavky praxe

• Komplexní dotazník – 5 sekcí
– Sekce 1: Informace o účastníkovi
– Sekce 2: Současné požadavky na GI 
kompetence (free text).

– Sekce 3: Důležitost oblastí BoK (strukturované)
– Sekce 4: Budoucí požadavky na GI (free text).
– Sekce 5: Volitelné

• Otevřené i zavřené otázky, statistické zpracování, 
vizualizace, významnost.



Výsledky
• 435 plně vyplněných dotazníků, průměrně trvalo 
vyplnění 17 min.

• Překonalo očekávání (původní cíl 200).





Požadavky na kompetence–
status quo, trendy a vzdělávání

Co nejčastěji 
děláte?

Jaké kompetence 
potřebujete získat?



Budoucí trendy a BoK
Jaké kompetence 
budou důležité v 

budoucnu?

Jaké kompetence jsou 
důležité v BoK?



Důležitost kompetencí

Analytické 
metody GIS

Organizační a 
institucionální 
aspekty GIS



Nejčastější 
činnost v 

GI?

Akademická pracoviště Veřejná správa

Privátní sféra
Nevládní organizace



Hlavní rozdíly mezi nabídkou a 
poptávkou

• Trh práce se v rámci EU liší – odlišná stanoviska 
zaměstnavatelů.

• Hlavní nedostatky:
– IT dovednosti a schopnosti
– Schopnost aplikovat teoretické znalosti na problémy 
reálného světa (!)

– „soft skills“ – schopnost komunikovat cizím jazykem 
(aktivně), týmová práce, management.

• Doporučení:
– Zavedení praktických stáží a jejich podpora 
(oboustranná).

– Podpora celoživotního vzdělávání ze strany akademických 
institucí.

– Vytváření lepšího propojení akademických a komerčních 
institucí na bázi projektové spolupráce.



Shrnutí

• GIT jako vysoce dynamická a měnící se oblast 
výzkumu a praxe.

• Posun od tvorby  map a databází  k mobilním 
technologiím založeným na geoinformačních 
infrastrukturách schopných integrovat velké 
datové objemy.

• S daným posunem jsou spojeny i požadované 
kompetence (!).

• Odlišný názor na relevanci BoK ze strany 
institucí – doporučení jako (mezinárodně) 
srovnatelného měřítka kompetencí 
(competence-oriented salary schemes in 
public administration ).



http://www.gi-n2k.eu/

kubicek@geogr.muni.cz


