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Systém je tak slabý, jako jeho nejslabší komponenta



  

Vzdělávání na VŠ

● Dnes již akreditovaný obor – studium na řadě českých univerzit
 

● ZČU, UK, ČVUT, ČZU, UJEP, UPOL, MUNI, MENDELU, UO, VUT, VŠB-TU

● řada materiálů  - vlastní i překlady – forma: tištěná, elektronická, e-learning

● studium 3stupňové Bc. - Mgr./Ing. - Ph.D.

● 2009-2014 - řada projektů OPVK  - spolupráce akademických subjektů mezi 
sebou, komerčními subjekty a státními firmami



Propojení a rozvoj spolupráce subjektů 
v geoinformatice

● 1. 6. 2011- 31. 5. 2014
● CZ.1.07/2.4.00/17.0069
● Cílem projektu je spolupráce mezi akademickou a soukromou sférou 

v oblasti GI; zvyšování odbornosti v oblasti GI a VaV
● organizace společných akcí – přednášky, workshopy, kurzy
● Dny otevřených dveří, GISday
● informačních a propagačních materiálů 
● www.geoinfonet.cz



Podpora tvorby národní sítě kartografie nové 
generace NeoCartoLink

● 1. 5. 2012 – 30. 4. 2014; CZ.1.07/2.4.00/31.0010
● rozvoj domácí a zahraniční spolupráce a zvyšování odbornosti
● předávání a sdílení odborných informací
● výstava Kouzlo starých map
● publikace, zprávy, prezentace
● výukové materiály – LMS Moodle
● www.neocartolink.cz



Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů

   

 

● 1. 9. 2012 – 30. 6. 2015, CZ.1.07/2.3.00/20.0166
● zvýšení úrovně výzkumu v oblasti teorie vzdělávání přírodovědných oborů
● úzká spolupráce se zahraničními pracovišti

● pracovní skupina geoinformatiky - cíl výzkumu: 
● tvorba a ověření úloh pro ZŠ a SŠ s využitím GIS a prostorových dat
● tvorba metodických materiálů pro učitele a pracovních listů
● webový portál s informacemi

● www.cetpo.upol.cz



Proč geoinformatika ve výuce ZŠ/SŠProč geoinformatika ve výuce ZŠ/SŠ

• GI ve vědě a v životě          GI ve výuce 

• základní dovednost        klíčové kompetence      
…....kurikulární dokumenty

• vedení žáků k aktivnímu a tvůrčímu používání 
prostorových informací          

• vyhledat, třídit, analyzovat, interpretovat

• uplatnění badatelsky orientované výuky

• dosažení vyšších kognitivních cílů



Online materiály o GI vhodné pro výuku

Název Popis URL Pro

GIS do škol Průvodce učitele GIS na ZŠ a SŠ http://gisdoskol.fp.tul.cz ZŠ, SŠ

Český rozcestník k 
informacím o GIS

Informační portál o GIS a možnosti 
vzdělávání

http://gislib.upol.cz/educagi/ VŠ, 
veřejnost

BotanGIS Propojení GIS a výuky botaniky http://botangis.upol.cz VŠ

EnvirUP Využití GIT v enviromentálním 
vzdělávání

http://envirup.upol.cz VŠ, SŠ

Akademie 
geoinformačních 
technologií

Informační portál o GIT, vyvážený 
důraz na GIS a DPZ

http://www.agid.cz/ SŠ, ZŠ

Projekt EXPLOZE Extra porce lokálního zeměpisu http://www.geoinformatics.upol.cz/app/ex
ploze/

ZŠ

http://edcommunity.esri.com/Resources/ArcLessons/Search
http://www.educationgis.com/
...

http://www.educationgis.com/


volně k dispozici jsou pracovní listy na internetových 
stránkách projektu, verze pro učitele chráněna heslem



Kde je místo GI – studijní (životní) situace 

●  1. Místo, kde žijeme, aneb náš kraj je ráj

– 9. ročník - leden - Regiony ČR (místní region)

– X 6. ročník - březen, duben - Jak žijí lidé na 
Zemi (domov, obec světadíl)

● 2. Můj dům, můj hrad

– 6. ročník - říjen - Geografická kartografie a 
topografie (Mapa)

● 3. Jak se nám žije?

– 6. ročník - prosinec - Atmosféra

● 4. Co nás ohrožuje?

– 6. ročník - březen, duben - Jak žijí lidé na 
Zemi? 

● 5. Z ptačí perspektivy

– 6. ročník - říjen - Geografická kartografie a topografie

● 6. Příroda okolo nás

– 9. ročník - říjen - ČR - přírodní podmínky (ochrana 
přírody)

● 7. Domek, kam se podíváš

– 9. ročník - listopad, prosinec - ČR - obyvatelstvo a 
osídlení

● 8. Kam se schová Rákosníček?

– 6. ročník - prosinec - Hydrosféra

● 9. Geoinformatika v praxi aneb Co jsme se naučili?

– 6. ročník - říjen - Geografická kartografie a topografie



  

Celoživotní vzdělávání & CAGI

● od r 2010 máme u MVČR akreditovaný vzdělávací 
program

● pro období 2013 – 2016 je CAGI akreditovaná školící 
instituce MV ČR

● akreditován vzdělávací program: Geografické informační 
systémy pro e government a oborovou podporu 
veřejné správy, a to i pro vedoucí  pracovníky

● program je určený pro průběžné vzdělávání úředníků 
územně  samosprávných celků (nově vč. vedoucích 
pracovníků)



  

Charakteristika kurzu
● Typ vzdělávacího programu: průběžné vzdělávání & průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky 

(podle § 20 zákona)

● Cíl V rámci specializačního průběžného vzdělávání seznámit úředníky a vedoucí úředníky 
zařazené do úřadů územních samosprávných celků se základními aspekty Geografických 
informačních systémů (GIS), naučit úředníky zařazené do úřadů  územních samosprávných celků: 

– pracovat s GIS softwarovými produkty, 

– principy tvorby tematických geografických databází, 

– ukládání a správy dat se zaměřením na problematiku územního plánování, 

– naučit je v praxi používat tematické aplikace GIS se zaměřením na problematiku územního 
plánování, 

– vytvářet vlastní aplikace GIS za účelem zefektivnění jejich práce v oblasti územního plánování a 
zejména rozhodovacího procesu, 

– základní kartografické zásady a trénovat  je v jejich uplatňování.

● kurzy běží na vybraných akcích CAGI nebo je lze objednat

● ze schválené struktury kurzu lze vybírat a upravovat témata dle individuálních požadavků

● úspěšní absolventi obdrží certifikáty



  

Vzdělávací plán

Číslo 
bloku

Název bloku Časová dotace 
– prezenční 
studium

Časová  dotace  –  
distanční  studium  (e-
learning*)

01 Základy GIS 2 dny 8 hodin

02 GIS v problematice 
územního plánování

2 dny 8 hodin

03 Výstavba vlastního GIS 4 dny 12 hodin

04 Závěrečný seminář 1 den ---

*přístup do elearningového prostředí mají účastníci kurzu po celou dobu trvání 
kurzu



  

Členění vzdělávacího programu

01 Základy Geografických informačních systémů

● co je to GIS? Proč a nač se používá?

● určování polohy, souřadnicové systémy,

● HW nároky a finanční nároky na

● zavedení GIS,

● nejužívanější SW pro GIS u nás a ve světě (ArcGIS, 
GeoMedia, ER mapper,

● Idrisi, Topol, Kokeš, Misys atd., GRASS GIS, Quantum 
GIS, gvSIG, Autodesk Map),

● zdroje dat pro GIS (mapové podklady, DPZ data, GPS 
data atd.),

● druhy GIS dat, (datové struktury),

● formáty GIS dat, výměnné formáty GIS dat,

● standardizace GIS dat,

● co jsou to metadata – druhy metadat, proč se používají,

● datové modelování, tvorba geografických databází,

● formy datových výstupů,

● GIS a národní informační infrastruktura,

● normativní a legislativní zajištění

● infrastruktury prostorových informací (INSPIRE, ISO/TR 
19122 – Geografická informace/Geomatika – kvalifikace 
a certifikace personálu).

02 GIS v územním plánování

● Aplikace GIS v katastru nemovitostí,

● GIS a inženýrské sítě

● GIS a územní plánování,

● GIS a stavební řízení.

03 Výstavba vlastního GIS

● strategické plánování a příprava projektů GIS - kdy 
vytvářet vlastní tematický GIS?

● analýza požadavků,

● výběr zdrojů a druhu vstupních dat,

● tvorba geografické databáze,

● vytvoření tematického GIS pro územní plánování,

● volba druhu výstupů podle zaměření GIS,

● zpracování dat, 

● vyhotovení výstupů pro rozhodovací proces,

● návrh rozhodnutí.

04 Závěrečný seminář



● Amazon

● OpenShift 

● Box

● Google abs

● Big Blue One 

● iCloud

Geoinformační cloudy a vzdělávací proces

Cloud computing
● novodobý fenomén řešení podnikové IT 
● pronájem prostoru,aplikací nebo výpočetního výkonu 
● k aplikacím nebo souborům přístup skrze internet 
● charakteristika (multitenancy, škálovatelnost a elasticita, pay as you go, aktuálnost) 



ArcGIS 
Online

GIS cloud Geocommon
s

Mapmint CartoD
B

Crowdmap

Demo verze Ano Ano Ano Ne Ne Ano

Studentský účet Ano Ne Ne Ne Ano Ne

WMS,WMTS,WFS Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Podpora 
SHP,KML,GPX…

SHP,  KML, 
GPX, CSV, 
GeoRSS

SHP, 
KML,
GPX, 

CSV, DXF

SHP,  KML, 
CSV, GPX

SHP, 
KML

SHP, 
KML, 
CSV

KML,  CSV

Změna symbologie Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Basemaps Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Podpora mobilních 
telefonů

Ano Ano Ne Ne Ano Ano

Technologie Flex, HTML5 HTML5 Flex HTML5 HTML5 HTML5

Vizualizace i 
Analýzy

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Cloudy s podporou prostorových dat



Aspekty

● přesun role GIS z kategorie speciálního software do role nezbytného, všudepřítomného IT 
backroundu v oblasti dostupnosti mapových odkladů a základních prostorových funkcí (spatial 
search, localization, navigation, zoom in/out, measurement, calculate geometry properties). 

– uživatel nehledá, neinstaluje a neučí se nějaký speciální nástroj,  ale přistupuje k všeobecně 
(skrze internet a běžný browser) dostupnému nástroji. 

– nabízí na jednom místě integrované, průběžně aktualizované, datové zdroje (mapy, satelitní 
snímky, informace ze senzorů - hustota provozu, záznamy  z meteorologických stanic). 

– GUI je jednoduché stavící na ovládacích prvcích a zvyklostech z běžného browseru a 
nabízející uživatelský intuitivní prostředí, které je okamžitě naplněno daty, bez potřeby řešit 
technické aspekty (souřadnicový systém, formát dat) 

– je dostupné kdykoliv a kdekoliv 

– k datům nabízí odpovídající nástroje pro snadnou práci s nimi 

– datové zdroje ze strany producentů/poskytovatelů mají odfiltrované informace, které běžný 
uživatel nepotřebuje. 



  

Děkuji za pozornost!

doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

vilem.pechanec@upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky

17. listopadu 50, 77146 Olomouc

http://www.geoinformatics.upol.cz


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18

