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Ohlédnutí za GIVS 2016

 Představení Ontologie VF XML jako 

sémantického, strukturovaného, 

formalizovaného a standardizovaného popisu 

datových zdrojů souvisejících s veřejnou 

správou

 Ukázky ontologie (kód, struktura v editoru 

Protégé)



Připomenutí Ontologie pro základní 

geodata

 Formalizovaný, hierarchický a standardizovaný 

slovník objektů prostorových dat využívaných v 

různých produktech veřejné správy (datové 

sady, registry...)

 Vazby na externí dokumenty a data – definice 

pojmů a jejich zdroje (zákony, vyhlášky, 

normy…) – účelem ontologie však není 

interpretace



Připomenutí Ontologie pro základní 

geodata

 Definování hierarchické struktury (od obecných 

pojmů ke konkrétním)

 Možnost integrace do validačních (kontrolních) 

aplikací a služeb – ontologie je aplikačně 

nezávislá

 Standardy – Web Ontology Language (OWL), 

Resource Descrition Framework (RDF), Simple 

Knowledge Organization System (SKOS), 

Resource Description Framework Schema 

(RDFS)



Co se změnilo?



Změny 2016-2017

 Ontologie byla rozšířena (pojmy, zdroje 

informací)

 Vizualizace pomocí HTML stránek

 Nové zkušenosti díky projektům (TAČR, 

SDI4Apps, další vývoj VF XML...)

 Diskuze a prezentace na konferencích a 

odborných akcích



Rozšíření ontologie

 6 úrovní typů objektů
 Prostorový objekt – 1. úroveň

 Zdroje
 Klasifikace stavebních děl CZ-CC – ČSÚ / Eurostat 

/ OSN

 Datové modely DTM

 Připomínky uživatelů



Ontologie – stavba



Ontologie v praxi



Poskytování ontologie

 Prohlížení – Webové stránky poskytující náhled 

na jednotlivé objekty a jejich vlastnosti → 

prohlížení a prvotnímu získávání nebo 

ověřování informací

 Stahování – Soubory ontologického popisu 

(například RDF, XML, případně JSON), které 

budou sloužit k integraci ontologie do vlastních 

řešení (webové služby, software) → kontextová 

nápověda, validace poskytovaných informací 

nebo automatické doplňování



Vizualizace ontologie – stavba



Závěr

 Ontologie by využita pro sémantickou podporu 

prostorových dat, čímž by se měla snížit (nebo 

zcela potlačit) neurčitost a vágnost vznikající při 

sdílení, kombinování, interpretaci, vizualizaci a 

dalším používání dat

 Podobné ontologie se používají pro definování 

typů objektů prostorových dat například v USA 

(National Map) nebo Velké Británii (Ordnance

Survey)

 V současné době chceme rozšířit ontologický 

popis i tematických geodat (ÚAP, DMVS,…)



Děkuji za pozornost, případné 

dotazy a jakoukoli zpětnou vazbu

kgm.zcu.cz/projekty/Ontologie


