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1 Úvod
Péče o lidské zdroje by se měla stát jednou z priorit budování Národní Informační Prostorové
Infrastruktury (NIPI). Tuto péči je třeba zaměřit zejména na dlouhodobou a plánovanou
přípravu lidí (současných či budoucích zaměstnanců) pro nové, vyšší a náročnější role, růst
jejich produktivity, rozšiřování jejich přehledu i prohlubování znalostí v konkrétních
specializacích.
Metodika je zaměřena zejména na řešení opatření Akčního plánu GeoInfoStrategie O52
s názvem „Zpracování analýzy zahraničních a národních kurikul (učebních osnov) v oblasti
prostorových informací“. Obsahem O52 je průzkum a srovnání zahraničních a národních
kurikul v oblasti prostorových informací, porovnání se stávajícími studijními plány v ČR
s cílem zjistit, jaké existují rozdíly a jaké jsou potřeby se zajištěním konkurenceschopnosti
absolventů VŠ a praxe, a s následujícím návrhem doporučení. Současně dojde k mapování
zaměření existujících vzdělávacích kurzů a možností vzájemného doplnění a inovace výuky se
zohledněním aktuálních a budoucích potřeb při rozvoji NIPI. Cílem O52 je zjištění stavu
současného zaměření vysokoškolského studia v oblasti prostorových informací v ČR
a v zahraničí, vyhodnocení rozdílů a návrh doporučení k dalšímu rozvoji vysokoškolského
studia v oblasti prostorových informací, včetně možností doplňování a inovací výuky
spoluprací na národní a mezinárodní úrovni a zohlednění kvalifikačních potřeb při rozvoji
NIPI.
Cílem metodiky není příprava podrobného návrhu komplexních vzdělávacích aktivit dle
opatření O60 (Příprava systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových
informací). Pro její přípravu je nezbytné realizovat opatření O49 a využít výsledky opatření
O45 tak, aby byly specifikovány jednotlivé pracovní role a kompetence požadované pro ně.
Výstupem z O60 již má být návrh akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pro zaměstnance
veřejného, neveřejného a soukromého sektoru pro oblast prostorových informací.
Pro potřeby standardizace a hodnocení výuky v oblasti GIS&T vznikl v roce 2006 UCGIS Body
of Knowledge (BoK). Jedná se o základní kurikulum v oblasti GIS&T. Bylo revidováno 7
redaktory a konzultováno s 55 členným poradním sborem. Finální publikovaná verze
obsahuje 10 oblastí znalostí, které jsou dále členěny na 73 jednotek a 329 témat s více než
1600 formálními vzdělávacími cíli. V současnosti probíhá aktualizace UCGIS BoK v rámci
různých projektů, mezi jinými i GI-N2K.
Metodika obsahuje 4 základní části, které popisují standardizovaný postup přípravy
národního Kmene znalostí GIS&T, postup prioritizace jednotlivých částí pro cílené potřeby
praxe v souvislosti s implementací GeoInfoStrategie, postup analýzy obsahu vzdělávacích
programů s důrazem na terciérní vzdělávání ale i možnostmi analýz obsahu programů
dalšího vzdělávání a návrh systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových
informací.
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Metodika neposkytuje komplexní hodnocení jednotlivých studijních programů. Kvalitativní
hodnocení je omezeno na hodnocení míry zastoupení jednotky/tématu národního Kmenu
znalostí GIS&T v konkrétním předmětu, nehodnotí se však míra podrobnosti studia. Jiné
kvalitativní aspekty nejsou zahrnuty. Nejsou hodnoceny všechny předměty. Není hodnocena
úroveň vybavení (prostorového, přístrojového, programového, datového, literárního apod.),
personální zabezpečení, kvalita a rozsah výzkumné práce ani kvalita závěrečných prací
studentů.
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2 Cíl metodiky
Cílem uplatnění metodiky (doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací
a systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací) je:
1. Vytvořit Kmen znalostí GIS&T jako základní referenční materiál se seznamem
doporučených odborných a jiných kompetencí pro oblast prostorových informací.
2. Používat Kmen znalostí GIS&T pro posuzování odborného zaměření vzdělávacích
programů, ovlivňování vývoje obsahu výuky, srovnávání programů a také výběr
vhodných kandidátů (absolventů vysokoškolského studia) na danou pozici vzhledem
k jejich specifickému profilu, a pro systematické další vzdělávání zaměstnanců.
3. Doporučit, co by měla národní vysokoškolská kurikula v oblasti prostorových
informací obsahovat. Z celkového Kmene znalostí GIS&T se zaměřuje na některé
části, které jsou významné z pohledu aktuálních a očekávaných potřeb praxe,
a současně jsou vhodné pro integraci v terciérním vzdělávání.
4. Vybudovat systém komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových
informací, připravit a realizovat různé formy vzdělávacích aktivit pro oblast
prostorových informací.

Pro dosažení výše uvedených cílů metodika obsahuje:
1. Popis postupu přípravy národního Kmene znalostí GIS&T a tvorby doporučení pro
národní vysokoškolská kurikula.
2. Popis postupu analýzy obsahu vysokoškolského studia v oblasti prostorových
informací na základě srovnání s národním Kmenem znalostí GIS&T.
3. Návrh systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací.
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3 Popis metodiky
3.1 Postup při přípravě národního Kmenu znalostí GIS&T a tvorby
doporučení pro národní vysokoškolská kurikula
Postup je možné popsat v následujících krocích:
1) Využití aktuální verze Body of Knowledge pro oblast GIS&T.
2) Doplnění dalších kompetencí z GTCM.
3) Doplnění národních specifik a případné vypuštění některých cizích specifik (např.
severoamerické datové zdroje a legislativa).
4) Doplnění priorit a potřeb z praxe, mimo jiné analýzy strategických dokumentů
veřejné správy, národních a nadnárodních programů a projektů v oblasti
prostorových informací.
5) Projekce technologického (a případně jiného) vývoje.
6) Vytvoření národního Kmenu znalostí GIS&T.
7) Oponování a schválení Kmenu znalostí GIS&T.
8) Doporučení pro národní vysokoškolská kurikula.
Body 6-8 jsou dále popsány v samostatných kapitolách 3.2 a 3.3.
Jednotlivé kroky nejsou povinné a je možné je v odůvodněných případech vynechat.
Přípravu a aktualizace řídí oborová komise pro další vzdělávání v oblasti prostorových
informací (KDVPI), která vznikne v rámci realizace opatření O51 Akčního plánu
GeoInfoStrategie (Zřízení oborové komise pro další vzdělávání v oblasti prostorových
informací).
Aktualizace Kmenu znalostí a doporučení pro národní vysokoškolská kurikula by měla
probíhat každých 5 let (v návaznosti na aktualizace nadnárodního BoK GIS&T).

3.1.1 Využití aktuální verze Body of Knowledge GIS&T
UCGIS Body of Knowledge představuje v současnosti nejvýznamnější model společného
kurikula v oblasti GIS&T. Důvodem pro jeho vznik byly objevující se stížnosti na nedostatek
specialistů pro GIS&T vycházejících ze škol a současně stížnosti na nedostatečné (technické)
dovednosti těchto absolventů. Podle DiBiase et al. (2006) spočívá využití GIS&T Body of
Knowledge především v plánování studijních programů a jejich revize, akreditace programů,
hodnocení programů, vzájemné uznávání výsledků studia a přenositelnost, profesionální
certifikace a sledování zaměstnanců.
Při přípravě národního Kmenu znalostí GIS&T se proto vychází z aktuální verze Body of
Knowledge pro Geographic Information Science and Technology (BoK GIS&T). V současnosti
se jedná o jediný relevantní mezinárodní referenční kmen znalostí. Aktuální verze je
v současnosti na adrese http://ucgis.org/product/gist-body-knowledge.
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3.1.2 Doplnění dalších kompetencí z GTCM
Geospatial Technology Competency Model (GTCM) (Gaudet et al., 2003) představuje širší
kompetenční (dovednostní) model než GIS&T Body of Knowledge. Zatímco GIS&T Body of
Knowledge se snaží identifikovat ty oblasti vzdělávání, které jsou jedinečné nebo základní
pro oblast GIS&T, GTCM se snaží identifikovat plné spektrum schopností potřebných
k profesionální práci. Proto zahrnuje 29 obecných obchodních, technických, analytických a
interpersonálních schopností, které jsou nezávislé na GIS doméně (Horák, Inspektor, 2013).
Analýzy kompetencí pro potřeby praxe a vysokoškolského vzdělávání pro oblast
prostorových informací se tedy nemusí zaměřit pouze na znalosti a dovednosti GIS&T. Je
vhodné provést rozšíření o další měkké kompetence, znalosti a dovednosti např.
komunikační kompetence, zeměměřictví, CAD. Pro rozšíření je vhodné využít zejména
kompetence definované v GTCM, protože UCGIS BoK je považováno za součást širšího rámce
GTCM. Mezinárodně definované kompetence jsou také nezbytné pro dodržení mezinárodní
kompatibility a pro možnost posuzování zahraničních kurikul či naopak posuzování znalostí
a dovedností našich pracovníků ze strany zahraničních organizací. Detailní informace o GTCM
jsou k dispozici na adrese http://www.urisa.org/resources/geospatial-managementcompetency-model/.

3.1.3 Doplnění národní specifik a případné vypuštění některých
cizích specifik
Jako první krok je potřebné doplnit obecná národní specifika. Jde zejména o vzdělávací
témata k národním referenčním systémům, existující prvky národní geoinformační
infrastruktury počínaje zdroji dat, národní specifikace dat a služeb, národní specifikace
metadat, specifické SW nástroje, koncepce, až po legislativu a organizace působící v sektoru
prostorových informací (organizace a jejich působnosti apod.) v českém prostředí.
Současně se provede revize a vypustí se specifická témata pro americké (či jiné národní)
prostředí.
Konkrétní návrhy na národní rozšíření a zúžení témat jsou vyznačeny v příloze 1 (Kmen
znalostí GIS&T BoKcz 1.0) pod čísly jednotek 100 a více.

3.1.4 Doplnění priorit a potřeb z praxe
Kmen znalostí je vhodné doplnit i o aktuální či plánované potřeby z praxe.
K tomu je vhodné využít sektorových rad Národní soustavy kvalifikací (NSK), případně
provést dotazníkové šetření mezi významnými uživateli prostorových informací v ČR.
Požadavky firem zpravidla reflektují aktuální potřeby na přijímané pracovníky.
Rovněž je potřebné provést analýzy strategických dokumentů VS, národních a nadnárodních
programů a projektů v oblasti prostorových informací. Jde o směrnice EK a navazující
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legislativu, relevantní národní strategie jako je GeoInfoStrategie, apod. U směrnic je třeba se
zaměřit na nařízení, která se vztahují k implementaci práce s prostorovými informacemi.
Mezi projekty je potřebné také využít projekty, které provádí revizi BoK (v současnosti GIN2K).
Při analýze dokumentů není možné provést automatizovanou analýzu textu ani pouhé využití
klíčových slov dokumentu. Je nutné provést odbornou rešerši a vybrat témata, která se
vztahují jakoukoliv formou k prostorovým informacím. Následně je třeba témata porovnat
s existujícím Kmenem znalostí a identifikovat témata, která chybí. Nově získaná témata je
třeba formulovat jako vzdělávací témata a zařadit do extenze Kmenu znalostí.

Reformulace
do
Porovnání
vzdělávacích
témat
s Kmenem
a zařazení do extenze
znalostí
Kmenu znalostí
a výběr
chybějících
Obr. 1 Blokové schéma pro doplnění vzdělávacích témat z dokumentů

Selekce
dokumentů

Čtení
a výběr
prostorových témat

3.1.5 Projekce technologického a jiného vývoje
Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání znamená přípravu pro budoucí potřeby, které nemusí být
adekvátně zahrnuty ve stávajících vzdělávacích programech a BoK. Proto je potřebné využít
také projekce vědního, technologického a sociálního vývoje v oblasti prostorových informací,
které by mělo být realizováno opakovaně nejen pro rozvoj zaměstnanců a jejich vzdělávání,
ale především pro zaměření výzkumu a vývoje v doméně prostorových informací.
Taková projekce by měla být připravována pravidelně i pro jiné potřeby veřejné správy
(zejména pro včasné rozhodování o vhodné strategii dalšího rozvoje informačních systémů),
nejen pro vzdělávání.
Projekci technologického vývoje je vhodné rozdělit na 2 základní časové horizonty: blízký
vývoj (krátkodobý a střednědobý) s očekávaným horizontem několika let (cca 5 let)
a vzdálený (dlouhodobý) vývoj za tímto horizontem. Krátkodobou projekcí rozumíme reakci
na již existující a v jiných oborech zavedené technologické novinky, střednědobou projekcí
pak reakci na právě se objevující, ale již alespoň např. jako prototypy popsané, technologické
novinky.
Při přípravě projekce je potřebné sledovat situaci v technologicky nejbližších oborech
(použity obory dle číselníku CEP/CEZ/RIV), především v Informatice (IN), Počítačový
hardware a software (JC), Využití počítačů, robotika a její aplikace (JD), ale také Elektronika
a optoelektronika, elektrotechnika (JA), Senzory, čidla, měření a regulace (JB), Kosmické
technologie (JV), Navigace, spojení, detekce a protiopatření (JW), Zemský magnetismus,
geodézie, geografie (DE), Městské, oblastní a dopravní plánování (AP), Sociologie,
demografie (AO) a další.
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Vhodnou formou je hledání klíčových praktických aplikací zaváděných do praxe (pro
očekávaný blízký vývoj) a klíčových vědeckých či vizionářských článků pro vzdálený vývoj.
Další možností identifikace trendů vzdáleného vývoje je provedení rešerše z jedné či více
oblastí, ale svůj přínos může mít i identifikace klíčových frází pomocí populárních word cloud
generátorů (obr. 2, obr. 3) pro svou jednoduchost.
Doporučené oblasti pro zdokumentování blízkého vývoje jsou:
 Trendy v oblasti sběru a dostupnosti prostorových dat.
 Trendy v oblasti zpracování prostorových dat (manipulace s prostorovými daty,
zejména předzpracování prostorových dat).
 Trendy v oblasti analýzy prostorových dat, modelování a simulací.
 Trendy v oblasti vizualizace prostorových dat.
 Trendy v oblasti využití prostorových dat.
 Ostatní - např. trendy v oblasti nových aplikací (v aplikačních oblastech GIS&T).

Obr. 2 Ukázka word cloudu pro 20 nejcitovanějších článků v informatice (na WoS) za poslední
3 roky (vlevo použity abstrakty, vpravo klíčová slova)
Z projekce technologického a jiného vývoje, zejména z blízkého vývoje, je následně potřebné
extrahovat relevantní témata pro rozvoj terciérního vzdělávání, která by měla být zahrnuta
do rozšíření Kmenu znalostí.
Témata ze vzdáleného vývoje jsou především vhodnými náměty pro zaměření doktorského
studia a zpravidla se nehodí pro zařazení do Kmenu znalostí.
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Obr. 3 Ukázka word cloudu z klíčových frází ze všech výsledků v oboru informatiky evidované
v RIV za poslední 3 roky

3.2 Vytvoření národního Kmenu znalostí GIS&T
Na základě předchozích kroků včetně nezbytné konsolidace a harmonizace heterogenních
vstupů je navržena modifikace aktuální verze BoK GIS&T a vytvoření národního Kmenu
znalostí GIS&T. Rozšíření BoK o vlastní témata se provádí zásadně jako extenze standardního
BoK s vymezením nových oblastí znalostí, jednotek a témat, případně i výukových cílů.
V případě vypuštění cizích specifik (viz kap. 3.1.3) se provede jejich odstranění z příslušných
částí standardního BoK.
Národní Kmen znalostí představuje seznam odborných a jiných kompetencí, popsaných
hierarchicky jako oblasti znalostí – jednotky – témata (ve shodě s UCGIS BoK) s anotací jako
referenční dokument, vůči kterému je možné posuzovat míru shody a zaměření jednotlivých
vzdělávacích aktivit, publikací či životopisů. Aktuální verze Kmenu znalostí je uvedena
v příloze 1.
Předpokládá se aktualizace v pětiletém cyklu, která odpovídá předpokládané periodě
aktualizace mezinárodního BoK.
Přípravu Kmenu znalostí a jeho periodických revizí má na starosti oborová komise pro další
vzdělávání v oblasti prostorových informací (KDVPI) vznikne v rámci realizace opatření O51
Akčního plánu GeoInfoStrategie.
Připravený národní Kmen znalostí projde standardním oponentním řízením a je schvalován
oborovou komisí KDVPI.
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3.3 Doporučení k obsahu národních vysokoškolských kurikul v oblasti
prostorových informací
Jednou z možností využití národního Kmenu znalostí GIS&T je příprava či aktualizace plánů
studijních programů v oblasti prostorových informací, tedy příprava jejich kurikul.
Národní Kmen znalostí bude pravděpodobně natolik rozsáhlý, že nebude možné ho plně
implementovat v jednom studijním programu na vysoké úrovni znalosti všech témat. Část
vzdělávání, která nebude dostatečně obsažena ve vysokoškolských studijních programech, se
musí realizovat v rámci dalšího vzdělávání.
Komise připraví doporučení k obsahu národních vysokoškolských kurikul (studijních
programů) v oblasti prostorových informací. Vysoké školy se samostatně rozhodují, co
a v jaké podobě zařadí do svých studijních plánů.
Pro výběr témat, zvažování formy výuky, podílu praktické/projektové výuky, hodinové
dotace atd. je vhodné využít doporučení, co by národní vysokoškolská kurikula GIS&T měly
obsahovat. Zvažuje se vhodnost pro zařazení témat národního Kmenu znalostí GIS&T do
osnov terciérního vzdělávání (formálního učení) nebo zda jsou vhodné až po absolvování
minimální praxe v oboru či pro neformální učení (role komerčního sektoru, různých kurzů,
MOOC).
Pro přípravu a aktualizace plánů studijních programů podle BoK je možné využít některých
nástrojů. Např. Curriculum Design tool je určen pro přípravu nových a revizi stávajících
učebních osnov tím, že z BoK se kopírují některá témata či jednotky do vytvářených učebních
modulů (či kurzů) v rámci učebních osnov. Je rovněž možné využít sdílení jednotlivých návrhů
učebních plánů dostupných v tomto prostředí a kopírovat jisté výukové celky z jiných zdrojů.
Lze dobře textově prohledávat jednotlivé texty a hledat vhodné zdroje. Výsledný text je
možné modifikovat podle potřeby a vytvářet své plány. Nástroj je dostupný na adrese
137.193.149.13:8080/CurriculumTool/, správně pracuje zatím pouze v prostředí Google
Chrome.

3.4 Postup analýzy obsahu vysokoškolského studia v oblasti
prostorových informací na základě srovnání s národním
Kmenem znalostí GIS&T
Vytvořený národní Kmen znalostí GIS&T lze využít mnoha způsoby. Umožňuje posuzovat
vzdělání osob např. při výběru odborných požadavků na nové zaměstnance. Kmen znalostí
může být rozpracován pro doporučená zaměření ve vazbě na pracovní role v oblasti práce
s prostorovými informacemi. Kmen znalostí je možné využít např. při výběrových řízeních
a usnadnit tak výběr požadavků na konkrétní pozici, nebo obecně k objektivnímu hodnocení
vstupních požadavků na uchazeče. Kmen znalostí by měl být využíván pro personální činnosti
v rámci veřejné správy (ale potenciálně i soukromých firem) pro zpracování požadavků na
výběrová řízení, pro specifikaci rozvoje profesních dovedností a pro hodnocení zaměstnanců
apod. ve vztahu k implementaci GeoInfoStrategie.
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Kmen znalostí umožňuje rovněž hodnotit obsah různých forem vzdělávání (např. profesních
školení), vzdělávacích publikací atd.
Jedním ze základních způsobů využití národního Kmenu znalostí GIS&T je hodnocení výuky
v programech vysokoškolského studia.

3.4.1 Výběr studijních programů
Hodnocení může zahrnovat jeden či více studijních programů v ČR a v zahraničí.
Pokud se realizuje analýza všech studijních programů GIS&T, provede se výběr českých
studijních programů z databáze akreditovaných studijních programů vysokých škol,
publikované MŠMT ČR (aktuálně na adrese https://aspvs.isacc.msmt.cz/, kde se zadávají
následující klíčová slova (fráze) pro vyhledávání: „geoinformatika“, „geomatika“, „geodézie“,
„kartografie“ a „vojenská geografie“. Z nich se následně vyloučí programy, jejichž akreditace
v nejbližším období končí.
Výběr zahraničních programů se provádí v internetových seznamech bakalářského
a magisterského
studia
(aktuálně
http://www.bachelorsportal.eu/,
resp.
http://www.mastersportal.eu/). Pro výběr se použijí klíčová slova (fráze) „geoinformatics“,
„geomatics“ a „geographic information science“. Při výběru se zohledňuje především
dostupnost a srozumitelnost informací o studiu na daném programu. Je výhodné rovněž
vybrat univerzity s programy se stupněm bakalářským i magisterským kvůli společnému
hodnocení.
Výběr českých studijních programů jiného zaměření pro potřeby posouzení úrovně výuky
GIS&T u takových programů se provádí z databáze akreditovaných studijních programů
podle hlavních aplikačních oblastí GIS&T.

3.4.2 Sběr podkladů a základní hodnocení shody
Pro analýzu je nezbytná součinnost všech posuzovaných vysokých škol. Aby byly vytvořeny
podmínky pro nestranné a konzistentní ohodnocení všech studijních programů, musí vysoké
školy poskytnout podklady v požadované struktuře a podrobnosti.
Dokumentuje se název studijního programu, garantující pracoviště a profil absolventa, je-li
dostupný.
Hlavní částí hodnocení je posouzení jednotlivých předmětů ve studijních plánech, u kterých
se sleduje:
 Identifikátor (lokální v informačním systému dané školy)
 Název
 Úroveň studia (Bc, NMgr, resp. EQF úrovně pro potřeby mezinárodního srovnávání)
 Semestr studia (pořadové číslo semestru za celou dobu studia)
 Povinnost předmětu (P – povinný, PV – povinně volitelný, V – volitelný)
 Počet kreditů
 Počet hodin přednášek, cvičení, laboratoře, semináře, činnosti v ateliéru, v terénu,
exkurze a počet hodin samostudia, vše za semestr
 Rozsah a forma praktické či projektové výuky
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 Prerekvizity
 Korekvizity
 Anotace, případně osnova
Do hodnocení je vhodné zařadit kompletní seznam předmětů. Pro hodnocení shody
s Kmenem znalostí se zařazují především oborové předměty.
Je nezbytné hodnotit především povinné předměty (povinný společný základ všech
absolventů). Doporučuje se hodnotit i povinně volitelné a volitelné předměty, které
představují potenciál vzdělání v daných studijních programech; výsledky z této volitelné části
je však nutné interpretovat a prezentovat odděleně. Další možností je, že by vysoká škola
dodala typickou/doporučenou/nejčastější sadu povinně volitelných předmětů, doplňující
povinné předměty do celkové minimální kreditové zátěže 180 kreditů pro bakalářské a 120
kreditů pro navazující magisterské studium.
Pro hodnocení míry shody s národním Kmenem znalostí GIS&T je potřebné shromáždit
nezbytné informace. Standardně je k dispozici u každého předmětu jeho anotace a osnova.
Míru shody s kmenem znalostí je však nejlepší posuzovat na základě výukových materiálů
(skript, e-learningu apod.). Tak analýzu prováděli např. Wilson et al. (2014). Další možností je
posouzení shody pedagogem předmětu, takové hodnocení však nemusí být objektivní.
Pokud není hodinová dotace u předmětu, resp. jednotlivých forem výuky u předmětu,
vyjádřena v hodinách výuky za semestr celkově, provede se přepočet na počet hodin za
semestr. Pokud u dané univerzity není uveden počet týdnů v semestru, předpokládá se 14
týdnů.
V rámci metadat se popisuje kvalita podkladů, míra důvěry v hodnocení (tab. 1), datum
získání či platnosti podkladů, odkaz a kdo zpracoval. Souhrnné hodnocení by mělo být
provedeno pouze pro výsledky s mírou důvěry nejméně 2.
Tab. 1 Stupnice hodnocení míry důvěry v hodnocení
Číslo
Míra důvěry Vysvětlení
0
Žádná
Předmět nebyl hodnocen
1
nízká
Podklady neumožňují adekvátní hodnocení (např. k dispozici je
pouze krátká anotace)
2
mírná
Podklady jsou dostatečně kvalitní, ale např. formulace
neodpovídají formulacím referenčních vzdělávacích okruhů a není
jisté, zda je příslušný okruh vůbec obsažen
3
střední
Podklady jsou dostatečně kvalitní a lze dobře identifikovat
referenční vzdělávací okruhy, ale nejde plně posoudit míru shody
(nehodnotí se výukové cíle u témat)
4
vysoká
Podklady jsou podrobné (rozsáhlé studijní materiály) a lze plně
vyhodnotit míru shody (hodnotí se výukové cíle u témat)
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Kvalitu podkladů doporučuje Car a Strobl (2016) sledovat z hlediska 4 aspektů – autenticity
(původnost a prokazatelnost získaného podkladu), kredibility (dokument je bez chyb
a zkreslení), význam/srozumitelnost (meaning; dokument je dobře srozumitelný a úplný)
a reprezentativnost (representativeness; dokument odpovídá běžným standardům a není
něčím výjimečný). Takové hodnocení je vhodné provést zejména v případě analýzy
zahraničního studia.

3.4.3 Kvalitativní hodnocení shody s kmenem znalostí v předmětech
Zastoupení daného referenčního vzdělávacího okruhu (jednotky, tématu, výukového cíle)
v jednotlivých předmětech je ohodnoceno podle tab. 2.
Tab. 2 Stupnice hodnocení míry shody
Číslo Stupeň shody
Vysvětlení
0
Žádná
referenční vzdělávací okruh není vůbec obsažen
1
částečně obsaženo referenční vzdělávací okruh je částečně obsažen
2
střední shoda
referenční vzdělávací okruh obsažen na střední úrovni
3
vysoká shoda
referenční vzdělávací okruh je obsažen na vysoké úrovni
4
plně odpovídá
referenční vzdělávací okruh je plně obsažen
Na začátku analýzy je potřebné rozhodnout na základě dostupnosti studijních materiálů
a součinnosti s pedagogy daných předmětů na hodnocení, na jaké úrovni bude kvalitativní
hodnocení provedeno (v doporučené posloupnosti: výukové cíle u témat – témata jednotky). Hodnocení by mělo proběhnout jednotně, protože není vhodné mezi sebou
porovnávat výsledky hodnocení předmětů či studijních programů provedených na různé
úrovni podrobnosti.
Hodnocení shody na úrovni výukových cílů (tedy nejpodrobnější) je schopen provést pouze
vyučující (garant) předmětu nebo expertní tým disponující kompletními učebními oporami
(učební texty, prezentace k přednáškám, návody na cvičení apod.).
Pokud jsou k dispozici pouze anotace a osnova předmětu, provádí se hodnocení na úroveň
témat. Hodnocení je zpravidla komplikované - z materiálů jde sice odhalit, zda je dané téma
v předmětu probíráno, ale pokud není detailněji popsáno, jen velmi těžce se určuje míra
shody a výsledek ovlivňuje subjektivita hodnocení.
Při hodnocení se nelze vyhnout jisté subjektivitě. Ta je dána jednak znalostmi jednotlivých
hodnotitelů ovlivňujícími jejich schopnost nalézt shodu mezi vzdělávacími okruhy a popisem
daného předmětu a jednak jejich individuální schopností interpretovat různorodé a často
příliš stručné popisy obsahu předmětů.
Dalším problémem je, že při hodnocení dochází k přecenění zastoupení referenčních
vzdělávacích okruhů u komplexních předmětů, které probírají celou řadu témat, ale hloubka
jejich studia je nízká.
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Pro hodnocení bude použita jednoduchá kvalitativní stupnice (viz tabulka 2), hodnotící jen
míru zastoupení jednotky/tématu v konkrétním předmětu. Nehodnotí se však hloubka, resp.
míra podrobnosti či detailnost její/jeho studia. Toto „jednorozměrné“ ohodnocení
zastoupení jednotky/tématu omezuje interpretovatelnost výsledků. Hloubku zvládnutí
daného vzdělávacího okruhu lze ocenit na základě splnění výukových cílů u témat. Použití
„dvourozměrného“ hodnocení, tj. ohodnocení „šířky a hloubky zastoupení“ na úrovni
jednotek a témat je však prakticky nerealizovatelné. Jistou aproximaci takového hodnocení
představuje kvantitativní hodnocení vyhodnocení zastoupení jednotlivých témat, které je
vyjádřené počtem hodin věnovaných tématům (kap. 3.4.5).
Pokud je provedeno hodnocení všech výukových cílů v daném tématu, vypočte se z nich
aritmetický průměr jako hodnocení míry shody daného tématu. Je třeba upozornit, že přímé
hodnocení témat vede zpravidla k vyšší míře shody, než poskytuje detailnější hodnocení
z výukových cílů. Proto jejich vzájemná kombinace (část z výukových cílů, část přímo na
úrovni tématu) není doporučena.
V případě, že není možné rozlišit z dokumentace předmětu jednotlivá témata, provádí se
hodnocení samostatně za jednotky.
V případě, že není možné rozlišit z dokumentace předmětu jednotky, ale pouze oblast
znalostí, neměl by se takový předmět vyhodnocovat na míru shody, ale pouze slovně
zhodnotit, jaké je jeho zaměření. Pro potřeby kvantifikace zastoupení oblastí znalostí v celém
oboru se taková oblast hodnotí 0,2 (hodnota byla určena jako dolní kvartil z hodnocení
zastoupení oblastí znalostí u sledovaných bakalářských a navazujících magisterských
programů v ČR).

3.4.4 Vertikální hodnocení
Pro přehledné hodnocení obsahu předmětu může být využito vertikální agregace hodnocení,
tj. agregace výsledků hodnocení shody s tématy Kmenu znalostí GIS&T na úroveň jednotek či
na úroveň oblastí znalostí.
Hodnocení jednotek se získá jako aritmetický průměr z hodnocení témat.
Hodnocení oblastí znalostí se provede jako aritmetický průměr z hodnocení témat.
Výsledky je vhodné zobrazovat v příslušném plošném nebo růžicovém diagramu (kap.
3.4.14).

3.4.5 Kvantitativní vyhodnocení zastoupení témat národního Kmenu
znalostí GIS&T v předmětech (vertikální hodnocení)
Kvantitativní vyhodnocení zastoupení jednotlivých témat je vyjádřené počtem hodin
věnovaných tématům.
Pokud není v podkladech přímo počet hodin věnovaný jednotlivým tématům, provede se
přepočet hodin výuky předmětu na hodiny výuky dané jednotky/tématu. Spočítá se počet
zastoupených témat u předmětu (tedy mající hodnocení >0) a celkový počet hodin předmětu
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se podělí počtem témat. Uvedený postup hodnocení obsahuje 2 základní problémy, které je
nutné vzít v úvahu při interpretaci:
 Nevíme, která další nesledovaná témata se v předmětu učí, a tedy uvedený podíl je
maximum času věnovaného tématu, často bude ve skutečnosti počet hodin nižší.
 Předpokládá se rovnoměrné rozdělení hodinové dotace mezi témata, což nemusí
odpovídat reálné situaci.
Přesto výsledky ukazují na jistou vypovídací schopnost. Pro dosažení lepší konzistence by
bylo potřebné evidovat všechna v předmětu vyučovaná témata (nejen ta sledovaná v rámci
národního Kmenu znalostí GIS&T).

3.4.6 Kvalitativní hodnocení shody s národním Kmenem znalostí
GIS&T ve studijním programu (horizontální hodnocení)
Základní hodnocení míry shody s Kmenem znalostí GIS&T se provádí pro jednotlivé
předměty. Vzhledem k tomu, že výstupem analýzy má být porovnání na úrovni studijních
programů, musí hodnocení zastoupení jednotlivých témat či jednotek v rámci studijního
programu vzniknout agregací dílčích hodnocení za předměty. Na základě provedeného
testování je doporučen následující postup:
Pro každé téma se spočítá jak součet jednotlivých hodnocení, tak i maximální hodnota
hodnocení. Podle tabulky 3 se provede sloučené hodnocení. Základním principem je to, že
výsledné hodnocení nemůže být o 2 stupně vyšší než je maximální dosažené hodnocení
u jednotlivého předmětu. Navíc v případě pouze nejnižšího hodnocení existující shody
(hodnota 1) je možné zvýšit výsledné hodnocení pouze o 1 stupeň.
Tab. 3 Mechanismus hodnocení zastoupení daného referenčního okruhu ve studijním
programu z hodnocení u předmětů
Maximum
Součet
Sloučené hodnocení
1
>2
2
1
<3
1
2
<4
2
2
>3
3
3
<6
3
3
>5
4
4
4

3.4.7 Hodnocení studijních programů z pohledu praktické výuky
Významným ukazatelem pro praktické zvládnutí vzdělávacích okruhů studenty je podíl
zastoupení praktické výuky na celkové výuce. U předmětů se eviduje počet hodin na cvičení,
laboratoře, semináře, ateliér, praxe a jiné terénní činnosti, exkurze, které všechny
dohromady považujeme za formy praktické výuky. Určuje se pak jejich podíl na hodinách
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celkové přímé výuky jednak za jednotky/témata a jednak za celý studijní program. Porovnání
studijních programů je možné provést ve formě tabelární, grafické nebo pomocí růžicových
diagramů.

3.4.8 Hodnocení studijních programů z pohledu projektové výuky
Dalším podpůrným ukazatelem, který by měl vyjadřovat vyšší míru samostatnosti studentů
při řešení úkolů příslušného vzdělávacího okruhu, je podíl projektové výuky. U předmětů se
eviduje požadavek semestrálního projektu či menších projektů v rámci předmětu. V případě
projektové výuky je možné vyhodnotit procento odborných předmětů, do nichž jsou
v daném studijním programu včleněny prvky projektové výuky a pak porovnat studijní
programy mezi sebou. Porovnání studijních programů je možné provést ve formě tabelární,
grafické nebo pomocí růžicových diagramů.

3.4.9 Hodnocení spojených studijních programů
a navazujícího magisterského stupně

bakalářského

Většina studentů nekončí po bakalářském stupni, ale studuje ucelené vysokoškolské studium
v rozsahu bakalářského a navazujícího magisterského stupně. Velmi často studenti pokračují
ve studiu na stejném garantujícím pracovišti. Proto je vhodné provést i společné hodnocení
obou stupňů studia, zejména jejich kombinace na stejném garantujícím pracovišti.

3.4.10 Kvalitativní hodnocení shody s Kmenem znalostí GIS&T
podle významu témat
Jednotlivá témata nemají stejnou váhu, a proto může být výsledné hodnocení modifikováno
vahami či výběrem nejvýznamnějších vzdělávacích témat.
Již BoK 1.0 vyznačuje některá témata jako základní (core).
Ve zprávě GTCM (2014) je popsána vrstva „Core Geospatial Abilities and Knowledge“, která
identifikuje klíčová témata. Ukázka hodnocení vůči takovým základním požadavkům je na
obr. 4.
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Obr. 4 Hodnocení vybraného bakalářského studijního programu na shodu s BoK 1.0 omezené
na významná témata Core Geospatial Abilities and Knowledge podle GTCM (2014)

3.4.11 Hodnocení ve vazbě na pracovní role a jejich kompetence
Pro potřeby zaměstnavatelů a jejich personálního řízení je potřebné také vyhodnotit
požadavky pro jednotlivé pracovní pozice. To vyžaduje u jednotlivých pracovních pozic
popsat požadavky formou témat z národního Kmene znalostí, případně přisoudit jednotlivým
tématům váhu.
Celkové hodnocení je pak modifikováno pro jednotlivé pracovní role a umožňuje vybírat pro
jednotlivé role nejvhodnější kandidáty či v rámci dalšího vzdělávání doplňovat potřebné
vzdělání.
Ve zprávě GTCM (2014) jsou uvedena 3 hlavní pracovní zaměření identifikovaná na
americkém trhu práce:
1) Positioning and Data Acquisition
2) Analysis and Modeling
3) Software and Application Development
a u každého z nich jsou definovány kritické pracovní funkce. Ukázka takového hodnocení je
uvedena na obr. 5.
V ČR je pro jejich přípravu nezbytné realizovat opatření Akčního plánu GeoInfoStrategie O49
(Příprava systému specifických vzdělávacích aktivit v souvislosti s technologickým rozvojem
NIPI) a využít výsledky opatření O45 (Zpracování analýzy situace lidských zdrojů v oblasti
prostorových informací na trhu práce a jejich využití) tak, aby byly specifikovány jednotlivé
pracovní role a kompetence požadované pro ně.
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Obr. 5 Hodnocení vybraného bakalářského studijního programu na shodu s BoK 1.0 omezené
na významná témata pro sektor Analýzy a modelování podle GTCM (2014)

3.4.12 Implementace hodnocení
Hodnocení předmětů je vhodné provádět do tabulek tabulkového kalkulátoru (např. MS
Excel) na jednotlivé listy, kde se odděleně evidují informace o předmětech daného studijního
programu, vyznačení shody s národním Kmenem znalostí GIS&T, a to zvlášť pro úroveň
témat, jednotek a případně oblasti znalostí.
Každý řádek na listech obsahového hodnocení by měl mít identifikátor, který zajistí
jednoznačné přiřazení provedeného hodnocení k relevantnímu tématu (jednotce, oblasti).
Pro automatizované zpracování a vyhodnocení je doporučeno databázové prostředí.
Do databázové tabulky o stejné struktuře, jakou má evidence předmětů v tabulkovém
kalkulátoru, se importují data s doplněním identifikace školy a identifikace studijního
programu, ke kterému patří dané předměty. V případě vícenásobného využití 1 stejně
označeného předmětu pro více studijních programů se provádí opakovaný import, každý
výskyt se považuje pro účely zpracování za samostatný předmět a odliší se identifikátorem
(předměty se mohou lišit hodinovou dotací či anotacemi atd.). V případě odděleného
hodnocení či různé povinnosti a jiných odlišností u přednášek a cvičení, se odděluje
charakteristika a hodnocení předmětu zvlášť pro přednášky a pro cvičení a pro potřeby
zpracování se považuje za 2 předměty.
Dále se provede do databázové tabulky import získaného hodnocení předmětů. Při importu
se prázdné hodnocení (NULL) považuje za 0 (žádná shoda). Tabulka obsahuje identifikátor
školy, identifikátor studijního programu, identifikátor původního listu, identifikátor řádku na
původním listu, identifikátor sloupce (v případě importu hodnocení více předmětů současně)
a vlastní číselné hodnocení míry shody (0 až 4).
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Součástí databáze jsou číselníky témat, jednotek a oblastí znalostí, včetně jejich vzájemných
vazeb a vazeb na identifikátory řádků na původních listech v tabulkovém kalkulátoru.

3.4.13 Postup zpracování do plošných diagramů
Plošné diagramy jsou vybarveny v prostředí SW pro GIS stejným postupem jako při tvorbě
kartogramu. Byly připraveny následující vektorové vrstvy, které obsahují vždy příslušný
identifikátor pro zajištění vazby na atributy:
 Schéma oblastí znalostí BoK 1.0
 Schéma oblastí znalostí pro rozšíření BoK 1.0 a sledované kompetence mimo BoK
 Schéma jednotek BoK 1.0
 Schéma jednotek pro rozšíření BoK 1.0 a sledované kompetence mimo BoK
 Schéma témat BoK 1.0
 Schéma témat pro rozšíření BoK 1.0 a sledované kompetence mimo BoK
Plošné diagramy se používají pro kvalitativní i kvantitativní hodnocení míry shody
s referenčními vzdělávacími okruhy.
Pro jednotlivá schémata se doporučuje použít jednobarevnou stupnici, kde míra shody 0 je
vyznačena bílou. Celkově se používá 5 tříd v pravidelném dělení, legendu je třeba upravit pro
odpovídající popis jednotlivých stupňů míry shody (viz obr. 7).

Obr. 6 Hodnocení obsahu předmětu Prostorové databázové systémy (NMgr. obor
Geoinformatika, VŠB-TU Ostrava) vůči BoK 1.0
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Obr. 7 Hodnocení obsahu jednoho bakalářského studijního programu vůči národnímu
rozšíření BoK na úrovni témat rozšíření
Podobně se zobrazuje i výsledek kvantitativního hodnocení (obr. 8). Vzhledem k výrazně
asymetrickému histogramu hodnot je doporučena nelineární stupnice ve vztahu k hodinové
dotaci běžného předmětu 2+2 (56 hodin) a jeho postupné půlení.
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Obr. 8 Odhad počtu hodin přímé výuky pro dané téma BoK 1.0 u jednoho bakalářského
studijního programu

3.4.14 Postup zpracování do růžicových diagramů
Agregované hodnocení za oblasti znalostí BoK 1.0 se v prostředí tabulkového kalkulátoru
zobrazí ve formě paprskového (růžicového) diagramu s výplní. Jednotlivé paprsky se popíší
názvem oblasti znalostí (obr. 9). Toto zobrazení umožňuje vyjádřit a srovnat základní
orientaci celého studijního programu vůči BoK 1.0.
Podobně je možné vyhodnotit národní rozšíření BoK 1.0.
Pomocí tohoto typu diagramu lze porovnávat jednotlivé studijní programy mezi sebou, např.
srovnat bakalářský a navazující magisterský stupeň (obr. 10).
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Obr. 9 Hodnocení obsahu jednoho bakalářského studijního programu vůči BoK 1.0 na úrovni
oblastí znalostí

Obr. 10 Porovnání obsahu bakalářského a navazujícího magisterského stupně vůči BoK 1.0 na
úrovni oblastí znalostí
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3.4.15 Možnosti automatizace hodnocení shody
Pro potřeby orientačního rychlého hodnocení zaměření předmětu je možné využít analýzy
textu. Na základě provedené analýzy je doporučen z volně dostupných nástrojů:



Desktopová aplikace Wcopyfind:
http://plagiarism.bloomfieldmedia.com/wordpress/software/wcopyfind/
Online aplikace: https://www.tools4noobs.com/online_tools/string_similarity/

Testovaná desktopová aplikace pro srovnání dvou textů na jejich shodu Wcopyfind dokáže
vyhledávat a vyznačit shodné fráze. Nedokáže pracovat se synonymy, proto jím nalezená
shoda bude vždy menší, než vyhodnocení uživatelem.
Postup analýzy textu:
 Importují se oba srovnávané texty (jedním z nich je odpovídající referenční materiál,
tedy národní Kmen znalostí či jeho omezení na vybranou oblast či pracovní pozici).
 Nastaví se parametry hodnocení (jazyk, ignorování nevýznamných slov, ignorování
čísel a velkých písmen, maximální velikost slov či frází, atd.).
 Výsledek ukazuje procentuální hodnocení přesné shody a vyznačuje v textu shodné
pasáže.
Hodnocení se doporučuje provádět pro anglickou verzi textů.
Vzhledem k terminologické nejednoznačnosti je pro zlepšení výsledku doporučeno použít
tezaurus, který poskytne i alternativní termíny k termínům použitým v dokumentaci
předmětu a zvýší se tak pravděpodobnost nalezení shodných výrazů. V případě uvedeného
SW by bylo nutné použití tezauru zařadit do předzpracování textu.
Na trhu jsou i nástroje inzerující automatické vyhodnocování životopisů. Podle popisu jejich
tvůrců mají takové nástroje umožnit efektivně prohledat velké množství zaslaných životopisů
a vybrat z nich takové, které popisují žádané klíčové dovednosti - tedy porovnávají
dovednosti uvedené v životopisech s nějakým referenčním seznamem dovedností (tím může
být podmnožina národního Kmenu znalostí GIS&T vhodná pro určitou pracovní pozici, např.
pro pořizovatele prostorových dat).

3.5 Postup analýzy obsahu neformálního učení v oblasti prostorových
informací na základě srovnání s národním Kmenem znalostí GIS&T
Každá ze vzdělávacích aktivit, zařazených do vzdělávací infrastruktury pro prostorové
informace, by měla poskytovat své sebehodnocení shody s národním Kmenem znalostí
GIS&T. Stejně by měl být požadavek uplatňován i pro různá školení a jiné způsoby neformální
učení.
Každý z garantů vzdělávání by měl popsat obsah školení prostřednictvím referenčních témat
národního Kmene znalostí, podobně jako standardizovaná klíčová slova, nejlépe
i s hodinovou dotací pro každé téma.
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To by umožnilo snadno hledat odpovídající školení, porovnat ceny, hodinové dotace atd.
Prakticky by si mohl zákazník lépe vybírat z nabídek, které by se lišily prostředím (SW),
orientací na nějaký typ aplikace, cenou, hodinami výuky, místem realizace kurzu, dalšími
rozšířeními obsahu nad standardní rámec atd.
Bylo by možné snáze identifikovat chybějící témata vzdělávání či jejich formy.
Byla by to i cesta k uznávání (zrovnoprávnění) různých forem vzdělávání, jejich uznávání
a započítání školami apod.

3.6 Hodnocení uchazečů o zaměstnání
Připravený národní Kmen znalostí GIS&T umožňuje také hodnocení uchazečů o zaměstnání
na dané pozici personalisty zaměstnavatelů.
Uchazeči dodají podklady o svém dosavadním vzdělání a praxi v přesně definované struktuře
a podrobnosti. Personalista posoudí, zda absolvent daného studijního programu v době jeho
absolvování získal znalosti, dovednosti a kompetence potřebné pro danou pozici na základě
výsledků hodnocení absolvovaného studijního programu. Následně personalista provede
porovnání aktuálních znalostí, dovedností a kompetencí (doložených uchazečem) se
seznamem jednotek/témat při zohlednění jejich významnosti pro danou pozici.
S explicitním hodnocením zahraničních studijních programů se nepočítá; v tom případě
personalista provede pouze ohodnocení aktuálních znalostí, dovedností a kompetencí
doložených uchazečem.
Pro vlastní hodnocení využitelnosti absolventů či zájemců o pracovní pozici by bylo vhodné
mít stanovené váhy jednotlivých jednotek, resp. témat, které vyjádří důležitost, resp.
přínosnost pro danou pracovní pozici. Váhy by tedy neměly primárně být vázány na
vzdělávání, nýbrž by měly vyjadřovat důležitost požadovaných znalostí, dovedností
a kompetencí pro danou pozici. Z toho vyplývá, že by tyto váhy měli definovat
zaměstnavatelé, a vzdělávací instituce by teprve na základě těchto požadavků (tj.
sekundárně) a na základě svého definovaného cílového segmentu zaměstnávání svých
absolventů měly definovat zastoupení vzdělávacích jednotek, resp. témat, ve svých učebních
plánech a osnovách předmětů. Tento přístup by i odpovídal současnému trendu zkvalitnění
přípravy absolventů tak, aby lépe odpovídali požadavkům budoucích zaměstnavatelů.
Je vhodné pro uchazeče připravit formulář, který by vyplnili (včetně ohodnocení míry
zastoupení jednotlivých jednotek/témat v jejich znalostech) pro usnadnění práce
personalistů, kteří nemají dostatečné znalosti problematiky.

3.7 Navržení systému komplexních vzdělávacích aktivit pro
oblast prostorových informací
Návrh systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací se
zaměřuje na 2 cílové skupiny:
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 pracovníci VS, kteří mají jiné terciérní formální vzdělání než v oblasti GIS&T pracovně jsou v tomto návrhu označeni jako „specialisté mimo GIS&T“
 pracovníci s absolvováním takového počátečního vzdělání (vystudován studijní
program v oblasti GIS&T) - pracovně jsou v tomto návrhu označeni jako „specialisté
GIS&T“
Návrhy komplexu vzdělávacích aktivit musí vycházet z analýzy současného stavu. Podrobný
návrh bude vycházet z analýzy pracovních rolí, tedy zejména z výsledků opatření O45
Akčního plánu GeoInfoStrategie „Zpracování analýzy situace lidských zdrojů v oblasti
prostorových informací na trhu práce a jejich využití“. Při přípravě konkrétních vzdělávacích
aktivit je potřebné navazovat na popisy pracovních pozic v Národní soustavě povolání (NSP),
kde jsou uvedeny i kvalifikační požadavky a kompetence (měkké kompetence, obecné
dovednosti, odborné znalosti a dovednosti) dosud popsaných povolání.
Systém komplexních vzdělávacích aktivit má zajistit dostatečnou nabídku oborového
vzdělávání za podmínky zajištění její dostupnosti. Komplexnost spočívá v různorodosti
nabídky z hlediska vzdělávacích témat, forem (viz níže), cílové skupiny (viz níže), úrovně
(začátečníci, pokročilí, s praxí, bez praxe, atd.), místa (zajištění geografické dostupnosti pro
zájemce), času (různé termíny), poskytovatelů (některé typy vzdělávání mohou nabízet
současně jak třeba univerzity tak i komerční firmy a zájemce si může vybrat poskytovatele).
Naopak co nejmenší by měla být různorodost v kvalitě vzdělávání.
Pro výběr vzdělávacích témat se doporučuje vzít v úvahu 2 základní hlediska:
 Zájem potenciálních účastníků o jednotlivá témata, zjištěný provedeným průzkumem.
 Výsledky analýzy obsahu vysokoškolského studia v oblasti prostorových informací na
základě srovnání s národním Kmenem znalostí GIS&T, na jejímž základě je možné
identifikovat nejvíce chybějící témata (např. téma není vůbec zastoupeno u více než
¾ českých studijních programů).

3.7.1 Doporučené formy vzdělávání
3.7.1.1 Formální vzdělávání
Nejvíce ucelenou a dlouhodobou formu, s plnohodnotnou certifikací výsledku vzdělávání,
nabízejí vysoké školy ve formě klasického bakalářského, magisterského či doktorského
studia. Tento typ studia musí zůstat základní páteří soustavy vzdělávání pro prostorové
informace.
Doplnění či rozšíření vzdělání v oboru prostorových informací ve studijních programech je
možné získat na několika vysokých školách v ČR. Jejich aktuální seznam poskytuje databáze
akreditovaných
studijních
programů
vysokých
škol
(aktuálně
na
adrese
https://aspvs.isacc.msmt.cz/), kde pro vyhledávání vhodných oborů jsou doporučena klíčová
slova „geoinformatika“ a „geomatika“, v budoucnu zřejmě i „GI science“ a jeho varianty
v českých překladech.
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Seznam
zahraničních
studijních
programů
je
k dispozici
např.
na
http://www.bachelorstudies.com/ a http://www.masterstudies.com/ a k vyhledávání jsou
doporučeny klíčové výrazy „geoinformatics“, „geomatics“ a „geographic information
science“.
Obsah daného programu, resp. jeho zaměření v oboru prostorových informací, je vhodné
posoudit pomocí srovnávací analýzy vůči aktuální verzi referenčního BoK pro GIS&T, resp.
vůči národnímu Kmenu znalostí GIS&T. Zájemce o studium tak získá nezávislou představu
o orientaci vzdělávání na různých školách a usnadní si tak rozhodování.

3.7.1.2 Neformální vzdělávání
Základní podmínkou pro využití různých typů neformálního vzdělávání je včasná
informovanost o jejich konání a podmínkách účasti. Zde hrají v současnosti největší roli
odborné společnosti, které sledují a publikují kalendáře jednotlivých aktivit. Bylo by
výhodné, pokud by existovalo centrální místo se sběrem těchto informací, nevázané na
konkrétní odbornou společnost a členství v ní.
Pro přípravu a sledování neformálního vzdělávání jsou doporučeny následující zásady:
 jasně deklarovaný cíl vzdělávání, aby bylo jasné, co účastník absolvováním získá;
 ověření, zda se podařilo cíle dosáhnout (na konci aktivity či po jejím skončení provést
ověření, že účastník vzdělávací aktivity skutečně získal potřebnou znalost, dovednost
či kompetenci);
 sledování a podle potřeby i omezení počtu účastníků pro dosažení vyšší účinnosti;
 cílení vzdělávání, tj. adaptace vzdělávací aktivity pro konkrétní cílovou skupinu.
Tyto zásady by měly přispět ke zkvalitnění úrovně vzdělávání a k budování skutečného
systému vzdělávání, kde jednotlivé části vzdělávání na sebe mohou navazovat a využívat již
dosažených výsledků.
V rámci neformálního vzdělávání se doporučuje využití následujících forem:
 kurzy - soubor přednášek a cvičení, většinou na jedno ucelené téma,
 letní školy - krátkodobá forma intenzivního kurzu, organizovaného zpravidla ve
vzdělávacích institucích,
 letní kempy - akční forma letní školy, která má mnohem vyšší dopad na účastníka
a odpovídá modernímu pojetí tréningu lidí,
 případně koučování malých skupin.
Dobře připravená síť neformálního vzdělávání může účinně pokrývat potřeby a flexibilně
reagovat na požadavky doplnění jednotlivých kompetencí.
Současnou nabídku školení a kurzů je vhodné rozšířit o další témata, která se ukázala jako
chybějící z hlediska potřeb praxe a národního Kmenu znalostí GIS&T a pro která se najdou
odborní a ochotní školitelé.
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3.7.1.3 Informální učení a jeho podpora
V rámci informální vzdělávání se doporučuje využití následujících forem:
 samostudium,
 odborná setkání,
 interní výměny na pracovišti a rotace pracovních pozic,
 externí výměny.
Samostudium je třeba podpořit následujícími aktivitami:
1. Poskytování informačního servisu o existujících či připravovaných zdrojích
a doporučení studijních materiálů pro jednotlivé vzdělávací moduly či témata. Je
nutné průběžně mapovat a poskytovat webové stránky s odkazy na vhodné
vzdělávací materiály.
2. Zpřístupnění existujících – převody do elektronické podoby, do efektivnější formy (elearning, lepší strukturování, videa), získání práv k publikaci, případně zaplacení
přístupu, překlady z jiných jazyků apod.
3. Příprava nových (dosud chybějících) studijních opor.
Odborná setkání je doporučeno podpořit přímou podporou realizace setkání a informačním
servisem, který se zaměřuje na evidenci odborných akcí a centralizaci získaných informací.
Interní výměny na pracovišti a rotace pracovních pozic mají význam zejména pro posílení
znalostí z oblasti Organizačních a institucionální aspektů, která je zaměřena mimo jiné na
praktické aspekty fungování dané organizace. Současně se posilují i kompetence z dalších
oblastí mimo základní profesní zaměření v souladu s požadavky GTCM (zejména workplace
competencies).
Externí výměny pracovníků zahrnují zpravidla stáže ve firmách, případně ve výzkumných
organizacích, v jiných úřadech apod. Jejich realizace by měla být podpořena následujícími
způsoby:
1. informační servis - evidence nabízených pozic a podmínek, odborných akcí,
centralizace informací z jednotlivých společností;
2. legislativní servis - poradna pro pracovně-právní řešení otázek souvisejících s realizací
externích výměn;
3. programová podpora (grantová, z prostředků ESIF) těchto výměn.

3.7.2 Vzdělávací balíčky
Vedle stávajících forem vzdělávání je pro zajištění odpovídající komplexní přípravy potřebné
připravit vzdělávací balíčky (programy) dalšího vzdělávání, pomocí kterých příslušný
pracovník dosáhne požadované kvalifikace. Dosáhnout odpovídajícího vzdělání
prostřednictvím ad hoc přihlašování na různé kurzy není dostačující – příprava musí být
dlouhodobá, cílevědomá a plánovaná. K této formě mají nejblíže dříve organizovaná
postgraduální studia (jednalo se např. o postgraduální studium učitelů zpravidla dvouleté
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založené na řízeném individuálním studiu doplněném soustředěními podle vyhlášky 79/1977
Sb. MŠ ČSR), ovšem s posílením praktického zaměření a otevřeností vůči firemnímu
vzdělávání.
GIS&T vzdělávání pro specialisty mimo GIS&T by mělo být zaměřeno na vzdělávání
průřezového (komplexního) charakteru. Vzdělávání je určeno pro následující základní typy
účastníků:
o pro uživatele (vč. obchodníků, manažerů apod.)
o pro vývojáře a programátory
o pro analytiky, statistiky, modeláře
o pro správce informačních systémů
Specializace pro specialisty GIS&T je určena pro absolventy GI studijních programů pro
potřeby hlubší specializace pro určitou doménu v souvislosti s jejich pracovním zaměřením.
Zahrnuje i aktualizaci a doplnění vzdělání pro podporu jejich systematického odborného
růstu.
Vzdělávání zde není zaměřeno na průřezové vzdělávání, ale spíše na monotematické celky
odpovídající požadované specializaci. Obsahuje jak komplexnější (rozsáhlejší, dlouhodobé)
bloky, tak i užší (úzce vymezené, krátkodobé a intenzivní) bloky.
Příklady komplexnějších bloků:
o Sběr a zpracování primárních prostorových dat
o Sběr a zpracování nestrukturovaných dat
o Dálkový průzkum Země
o Vývoj, přizpůsobení a správa desktopových aplikací
o Vývoj, přizpůsobování a správa webových aplikací
o Vývoj, přizpůsobování a správa mobilních aplikací
o Prostorové databáze
o Kartografie a vizualizace
o Prostorové analýzy
o Geocomputation
o Prostorové informační infrastruktury (SDI)
o GIS&T a společnost
Příklady užších bloků:
o Hyperspektrální DPZ (obrazová spektrometrie)
o Radarová interferometrie
o UAV
o Časoprostorové události, jejich zpracování, modelování a predikce
o Prostorová optimalizace
o Digitální zpracování obrazu
o Prostorové autokorelace a prostorové regresní modelování
o Big data a data mining
o Právo a etika v GIS&T
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Z toho vyplývá, že principiálně se jedná o balíčky horizontální (průřezové) a vertikální
(specializační).
Struktura popisu vzdělávacího balíčku by měla obsahovat:
 Název balíčku
 Obsah vzdělávání (anotace)
 Požadovaný profil absolventa (výukový cíl)
 Pro koho je určen - zejména rozlišení, zda jde o balíček pro specialisty GIS&T nebo
specialisty mimo GIS&T; a tematická specializace, pokud je požadována
 Vazba na referenční vzdělávací schéma – vazba na národní Kmen znalostí GIS&T,
případně podobné materiály jako je seznam kompetencí požadovaných pro realizaci
GeoInfoStrategie apod.
 Doporučená délka a hodinová dotace - např. 1 rok a kolik za rok prezenčně hodin
 Doporučené formy výuky
 požadavky na praktické činnosti – např. kolik hodin (podíl) na počítači či při měření.
 vstupní požadavky na uchazeče
 Doporučený způsob ověřování znalostí – např. zpracování samostatného projektu
a jeho úspěšné obhájení
 Kreditové ohodnocení
 Návrh závěrečného hodnocení absolventa – certifikace.

Vzdělávací balíčky navrhuje, připravuje a jejich realizaci kontroluje oborová komise pro další
vzdělávání v oblasti prostorových informací (KDVPI), která vznikne v rámci realizace opatření
O51 Akčního plánu GeoInfoStrategie. Realizaci vzdělávacích balíčků provádí různé subjekty
(vzdělávací instituce i firmy), akreditované pro tuto činnost. Ideální je spolupráce více
vzdělávacích subjektů v rámci jednoho balíčku. Příklady vzdělávacích balíčků jsou uvedeny
v příloze 3.
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4 Srovnání a zdůvodnění novosti postupu metodiky
Metodika je zcela nová.
Novost spočívá zejména v zavedení národního Kmenu znalostí GIS&T jako základního
referenčního materiálu pro hodnocení vzdělávání v oblasti prostorových informací,
v metodice postupu jeho přípravy a aktualizací, v postupu analýzy vysokoškolského studia na
základě kvalitativního i kvantitativního hodnocení shody s Kmenem znalostí a dalších
ukazatelů, v doporučení přípravy a aktualizace vysokoškolských kurikul, v doporučení
personálního hodnocení s využitím Kmenu znalostí GIS&T a v doporučení doplňování
soustavy počátečního vzdělávání účinnou soustavou dalšího formálního i neformálního
vzdělávání, vytvářejících soustavu potřebnou pro budování znalostní společnosti v oblasti
prostorových informací a zajištění odpovídajícího rozvoje lidských zdrojů adekvátních
vědeckému, technologickému a sociálnímu vývoji v dané oblasti.

5 Uplatnění metodiky
Metodika je určena pro:
 Subjekty veřejné správy zodpovědné za kvalifikační strukturu veřejné správy.
 Personalisty (ve veřejné správě a nejen), např. při přípravě a realizaci výběrových
řízení, určování kvalifikačních požadavků, zhodnocení vstupních požadavků na
uchazeče, pro zařazování pracovníků do vzdělávacích programů.
 Garanty studijních programů na vysokých školách (porovnávání obsahu kurikul, rozvoj
studijních programů a pro zohlednění potřeb praxe).
 Učitele a manažery vzdělávání pro přípravu kurzů dalšího vzdělávání.
Metodika je připravena tak, aby umožnila standardní přístup k hodnocení obsahu učebních
osnov, vymezení potřeb, zajištění standardu znalostních oblastí, které budou využity při
vymezování požadavků na volná místa ve veřejné správě i mimo ni, při systematickém
plánování vzdělávání zaměstnanců. Na ni navazuje implementace systému komplexních
vzdělávacích aktivit, které znamená konkretizaci připravených návrhů do úrovně vymezení
jednotlivých kurzů a další forem vzdělávání, stanovení jejich požadovaného obsahu, způsobu
ověřování znalostí atd. a následně spuštění celého systému zajištěného prostřednictvím
vzdělávacích institucí i firem, realizaci komplexu vzdělávání, prověřování znalostí a rozvoje
individuální vzdělaností kariéry.
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8 Vysvětlení použitých pojmů
Pojem
GeoInfoStrategie
Dovednosti

Kompetence

Referenční vzdělávací okruh

Znalosti

Vysvětlení
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace
v ČR do roku 2020
(Odborné dovednosti) označují praktické dovednosti
požadované pro výkon určité pracovní činnosti nebo souboru
pracovních činností. Jedná se o schopnost aplikovat
teoretické vědomosti v praxi. (NSP)
pojem vztahující se k oblasti práce, pro kterou je osoba
způsobilá, tedy oprávněná vykonávat na základě
legislativního
či podobného
ustanovení (odborná
způsobilost) (angl. competence)
Výukový cíl, téma, jednotka nebo oblast znalostí
v relevantním národním či mezinárodním Kmenu znalostí
(Body of Knowledge)
(Odborné znalosti) označují teoretické vědomosti
požadované pro výkon určité pracovní činnosti nebo souboru
pracovních činností (NSP)
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9 Seznam zkratek
BoK
ČÚZK
ČR
ČSÚ
EK
GI-N2K
GIS
GTCM
KDVPI
MOOC
MŠMT
NIPI
NSK
NSP
RIV
RÚIAN
SW
VS
VŠ
WoS

Body of Knowledge
Český úřad zeměměřický a katastrální
Česká republika
Český statistický úřad
Evropská komise
Geographic Information: Need To Know
Geografický informační systém
Geospatial Technology Competency Model
oborová komise pro další vzdělávání v oblasti prostorových informací
Massive Open Online Course
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Národní Informační Prostorová Infrastruktura
Národní soustava kvalifikací
Národní soustava povolání
Rejstřík informací o výsledcích
Registr Územních Identifikací, Adres a Nemovitostí
Software
Veřejná správa
Vysoké školy
Web of Science (Thomson Reuters)
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10 Příloha 1: Národní Kmen znalostí GIS&T
Oblast AM Analytické metody
Jednotka AM1 Akademické a analytické základy
AM1-1 Akademické základy
AM1-2 Analytické přístupy
Jednotka AM2 Dotazování a dotazovací jazyky
AM2-1 Teorie množin
AM2-2 Strukturovaný dotazovací jazyk (SQL a atributové dotazy)
AM2-3 Prostorové dotazy
Jednotka AM3 Měření geometrických vlastností
AM3-1 Vzdálenosti a délky
AM3-2 Směr
AM3-3 Tvar
AM3-4 Plocha
AM3-5 Blízkost a závislost na vzdálenosti
AM3-6 Přilehlost a propojení
Jednotka AM4 Základní analytické operace
AM4-1 Obalové zóny
AM4-2 Překrytí
AM4-3 Sousedství
AM4-4 Mapová algebra
Jednotka AM5 Základní analytické metody
AM5-1 Analýza bodového vzoru
AM5-2 Jádrové odhady a určování hustoty
AM5-3 Analýza prostorových shluků
AM5-4 Prostorová interakce
AM5-5 Analýzy multidimenzionálních atributů
AM5-6 Kartografické modelování
AM5-7 Multikriteriální hodnocení
AM5-8 Modely prostorových procesů
Jednotka AM6 Analýzy povrchů
AM6-1 Výpočet odvozených povrchů
AM6-2 Interpolace povrchu
AM6-3 Prvky povrchu
AM6-4 Viditelnost
AM6-5 Třecí povrch
Jednotka AM7 Prostorová statistika
AM7-1 Grafické metody
AM7-2 Stochastické procesy
AM7-3 Matice prostorových vah
AM7-4 Globální míry prostorové asociace
AM7-5 Lokální míry prostorové asociace
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AM7-6 Odlehlé hodnoty
AM7-7 Bayesovské metody
Jednotka AM8 Geostatistika
AM8-1 Prostorové vzorkování pro statistické analýzy
AM8-2 Principy konstrukce semivariogramu
AM8-3 Modelování semivariogramu
AM8-4 Principy krigování
AM8-5 Varianty krigování
Jednotka AM9 Prostorové regresní modelování a ekonometrie
AM9-1 Principy prostorové ekonometrie
AM9-2 Prostorové autoregresní modely
AM9-3 Prostorová filtrace
AM9-4 Prostorová expanze a geograficky vážená regrese GWR
Jednotka AM10 Data mining
AM10-1Problémy velkých prostorových databází
AM10-2 Přístupy data miningu
AM10-3 Dolování znalostí
AM10-4 Rozpoznávání vzorů a párování
Jednotka AM11 Síťové analýzy
AM11-1 Definice sítě
AM11-2 Deskriptivní míry grafu (resp. sítě)
AM11-3 Hledání nejkratší cesty
AM11-4 Modelování toku
AM11-5 Klasický dopravní problém
AM11-6 Jiné klasické dopravní problémy
AM11-7 Modelování dostupnosti
Jednotka AM12 Optimalizace a lokačně-alokační modelování
AM12-1 Operační výzkum modelování a zásady lokalizačních modelů
AM12-2 Lineární programování
AM12-3 Celočíselné programování
AM12-4 Lokačně-alokační modelování a p-mediánové problémy
Oblast CF Konceptuální základy
Jednotka CF1 Filozofické základy
CF1-1 Metafyzika a ontologie
CF1-2 Teorie poznání
CF1-3 Filozofické perspektivy
Jednotka CF2 Kognitivní a společenské základy
CF2-1 Vnímání a poznávání geografických jevů
CF2-2 Od konceptů k datům
CF2-3 Geografie jakožto základ pro GIS
CF2-4 Místo a krajina
CF2-5 Geografie z pohledu obecného smýšlení
CF2-6 Kulturní vlivy
CF2-7 Politické vlivy
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Jednotka CF3 Domény geografických informací
CF3-1 Prostor
CF3-2 Čas
CF3-3 Vztahy mezi prostorem a časem
CF3-4 Vlastnosti
Jednotka CF4 Prvky geografických informací
CF4-1 Diskrétní entity
CF4-2 Události a procesy
CF4-3 Pole v prostoru a čase
CF4-4 Integrované modely
Jednotka CF5 Vztahy
CF5-1 Kategorie
CF5-2 Mereologie: strukturální vztahy
CF5-3 Genealogické vztahy: počet řádků, dědičnost
CF5-4 Topologické vztahy
CF5-5 Metrické vztahy: vzdálenost a směr
CF5-6 Prostorová distribuce
CF5-7 Region
CF5-8 Prostorová integrace
Jednotka CF6 Nedokonalosti geografických informací
CF6-1 Vágnost
CF6-2 Matematické modely neurčitosti: Fuzzy množiny a hrubé množiny
CF6-3 Nejistoty na základě chyb
CF6-4 Matematické modely neurčitosti: Pravděpodobnost a statistika
Jednotka CF 100 (rozšíření)
CF100-1 Co je GI science a technologie
CF100-2 Příspěvek ke GIS&T z klíčových příbuzných oborů
CF100-3 Logické axiomy pro vymezení obsahu objektů
Oblast CV Kartografie a vizualizace
Jednotka CV1 Historie a trendy
CV1-1 Historie kartografie
CV1-2 Technologické proměny
Jednotka CV2 Datové aspekty
CV2-1 Podklady pro mapování
CV2-2 Abstrakce dat: klasifikace, výběr a generalizace
CV2-3 Zobrazení z pohledu designu mapy
Jednotka CV3 Zásady mapového designu
CV3-1 Základy mapového designu
CV3-2 Základní koncepty symbolizace
CV3-3 Barvy pro kartografii a vizualizaci
CV3-4 Typografie pro kartografii a vizualizaci
Jednotka CV4 Grafické znázorňovací techniky
CV4-1 Základní tematické metody mapování
CV4-2 Mnohorozměrné zobrazení
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CV4-3 Dynamické a interaktivní zobrazení
CV4-4 Reprezentace terénu
CV4-5 Webové mapy a vizualizace
CV4-6 Virtuální a 3D prostředí
CV4-7 Spatialization (vytváření prostorového vjemu, pseudoprostory)
CV4-8 Vizualizace časoprostorových dat
CV4-9 Vizualizace nejistoty
Jednotka CV5 Výroba map
CV5-1 Výpočetní problémy v kartografii a vizualizacích
CV5-2 Výroba map
CV5-3 Rozmnožování map
Jednotka CV6 Použití a hodnocení map
CV6-1 Síla map
CV6-2 Čtení map
CV6-3 Interpretace map
CV6-4 Analýza map
CV6-5 Vyhodnocení a testování
CV6-6 Vliv nejistoty
Jednotka CV100 (rozšíření)
CV100-1 Pokročilá webová vizualizace (dynamické wms-t, vícerozměrné
KML+DAE x WebGL, víceparametrické např. webglayer.org)
Oblast DA Návrhové aspekty
Jednotka DA1 Rozsah projektů GIS&T systémů
DA1-1 Použití modelů pro reprezentaci informací a procesů
DA1-2 Součásti modelů: data, struktury, postupy
DA1-3 Rozsah GIS&T aplikací
DA1-4 Rozsah GIS&T projektů
DA1-5 Procesy v GIS & T projektech
Jednotka DA2 Zadání projektu
DA2-1 Definování problému
DA2-2 Plánování tvorby
DA2-3 Ohodnocení aplikací/uživatelů
DA2-4 Analýza požadavků
DA2-5 Sociální, politické a kulturní otázky
Jednotka DA3 Plánování zdrojů
DA3-1 Analýza proveditelnosti
DA3-2 Programové vybavení
DA3-3 Cena Dat
DA3-4 Práce a řízení
DA3-5 Kapitál: zařízení a vybavení
DA3-6 Finanční prostředky
Jednotka DA4 Návrhy databáze
DA4-1 Modelovací nástroje
DA4-2 Konceptuální model
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DA4-3 Logické modely
DA4-4 Fyzické modely
Jednotka DA5 Návrh analýzy
DA5-1 Rozpoznávání komponent analýzy
DA5-2 Identifikace a návrh analytických procedur
DA5-3 Spojení vědeckých modelů s GIS
DA5-4 Formalizace návrhu procedury
Jednotka DA6 Návrh aplikace
DA6-1 Analýza pracovního postupu a návrh
DA6-2 Uživatelská rozhraní
DA6-3 Vývojové prostředí pro prostorové aplikace
DA6-4 Nástroje pro CASE (počítačem podporovaný vývoj softwaru)
Jednotka DA7 Systémová implementace
DA7-1 Plánování implementace
DA7-2 Implementační úlohy
DA7-3 Testování systému
DA7-4 Nasazení systému
Jednotka DA100 (rozšíření)
DA100-1 Přehled softwarového inženýrství, vč. Business Intelligence,
Enterprise Relationship Programme
DA100-2 Analýza uživatelských požadavků pro veřejnost ve vazbě na analýzy
životních situací, vyhledávání příležitostí pro aplikace GIT
DA100-3 Návrh aplikace (zejména vizualizace a uživ.rozhraní) pro uživatele se
specifickými potřebami, např. osoby se zdravotním omezením
DA100-4 Popis procesů
DA100-5 Hlavní architektury GI software
DA100-6 Architektonické vzory (zejména klient server-řešení, SAAS, PAAS,
IAAS)
DA100-7 Životní cyklus SW a dat, archivace dat a získávání dat z archívů
DA100-8 Interoperabilita
DA100-9 WebGIS, služby SDI services, mapové služby
DA100-10 Cloud a Grid computing
DA100-11 RM-ODP (Reference Model of Open Distributed Processing)
DA100-12 Desktop GIS, GIS knihovny
DA100-13 Vývoj open source software
DA100-14 Skriptovací jazyky (např. Python) pro automatizaci v desktop GIS
DA100-15 Přizpůsobení GI software s využitím proprietárních i open source
programových komponent (např. ESRI ArcObjects, Intergraph GeoMedia,
GeoTool)
DA100-16 Neprostorový software použitý v GI aplikacích
DA100-17 Optimalizace výkonu v GI aplikacích
DA100-18 Bezpečnostní prvky
Oblast DM Data Modeling
Jednotka DM1 Základní ukládací a vyhledávací struktury
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DM1-1 Základní datové struktury
DM1-2 Strategie vyhledávání dat
Jednotka DM2 Systémy řízení báze dat
DM2-1 Společný vývoj SŘBD a GIS
DM2-2 Relační SŘBD
DM2-3 Objektově orientované SŘBD
DM2-4 Rozšíření relačního modelu
Jednotka DM3 Mozaikový datový model
DM3-1 Reprezentace čtvercovou mřížkou
DM3-2 Rastrový model
DM3-3 Metody komprese rastru
DM3-4 Šestihranný (hexagonální) model
DM3-5 Nepravidelný trojúhelníkový síťový (TIN) model
DM3-6 Rozlišení
DM3-7 Hierarchický datový model
Jednotka DM4 Vektorové a objektové datové modely
DM4-1 Geometrické prvky
DM4-2 Špagetový model
DM4-3 Topologický model
DM4-4 Klasické vektorové datové modely
DM4-5 Síťový model
DM4-6 Lineární referencování
DM4-7 Objektově orientované prostorové databáze
Jednotka DM5 3D Modelování, časové a nejisté jevy
DM5-1 Časoprostorový GIS
DM5-2 Modelování nejistoty
DM5-3 Modelování trojrozměrných entit
Jednotka DM100 (rozšíření)
DM100-1 Přehled relevantních standardů a standardizačních subjektů (vč.
NATO)
DM100-2 Principy konceptuálního modelování dat podle ISO
DM100-3 Standardy specifikace geometrických typů (OGC, ISO)
DM100-4 Jiné standardy (zejména ISO 19141 Schema for moving features,
ISO 19142 Web Feature Service, ISO 19109 Rules for application schema,
dokumentace národního referenčního systému podle ISO 19111)
DM100-5 Objektové, atributové a anotační relace
DM100-6 Specifikace 3D prostorových objektů
DM100-7 Úvod do CityGML
DM100-8 Modelování vztahů
DM100-9 Pyramida pro ukládání rastrových dat
Oblast DN Manipulace s daty
Jednotka DN1 Transformace reprezentace
DN1-1 Dopady transformace
DN1-2 Konverze datových modelů a formátů
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DN1-3 Interpolace
DN1-4 Konverze vektor-rastr a rastr-vektor
DN1-5 Převzorkování rastru
DN1-6 Transformace souřadnic
Jednotka DN2 Generalizace a agregace
DN2-1 Měřítko a generalizace
DN2-2 Přístupy k bodové, liniové a plošné generalizaci
DN2-3 Klasifikace a transformace úrovní měřených atributů
DN2-4 Agregace prostorových entit
Jednotka DN3 Řízení transakcí prostorových dat
DN3-1 Změny v databázi
DN3-2 Modelování změn v databázích
DN3-3 Sladění změn databáze
DN3-4 Správa verzované prostorové databáze
Jednotka DN100 (rozšíření)
DN100-1 Harmonizace dat a služeb
DN100-2 Validace dat
DN100-3 Správa a údržba velké prostorové databáze
DN100-4 Pořizování a integrace velkých a heterogenních datových sad
(prostorových i neprostorových)
DN100-5 Migrace prostorových dat
Oblast GC Geocomputation
Jednotka GC1 Vznik geocomputation
GC1-1 Počátky
GC1-2 Trendy
Jednotka GC2 Výpočetní aspekty a neuro-výpočty
GC2-1 Vysoko výkonnostní výpočty
GC2-2 Výpočetní inteligence
GC2-3 Nelineární vztahy a negaussovské distribuce
GC2-4 Rozpoznání textury (vzoru)
GC2-5 Klasifikace prostorových dat
GC2-6 Vícevrstvé „feed-forward“ neuronové sítě
GC2-7 Prostorové algoritmy
GC2-8 Pravidlo učení
GC2-9 Schémata neuronových sítí
Jednotka GC3 Modely celulárních automatů
GC3-1 Struktura modelu CA
GC3-2 Přechodová pravidla CA
GC3-3 Simulace a kalibrace CA
GC3-4 Integrace CA a dalších metod geocomputation
GC3-5 Typické aplikace CA
Jednotka GC4 Heuristiky
GC4-1 Chamtivá (nenasytná) heuristika
GC4-2 Výměnná (přestupní) heuristika
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GC4-3 Výměna s pravděpodobností
GC4-4 Simulované žíhání
GC4-5 Lagrangeovy relaxace
Jednotka GC5 Genetické algoritmy
GC5-1 Genetické algoritmy a globální řešení
GC5-2 Genetické algoritmy a umělé genomy
Jednotka GC6 Multiagentní modely
GC6-1 Struktura multiagentních modelů
GC6-2 Specifikace multiagentních modelů
GC6-3 Adaptivní agenti
GC6-4 Mikrosimulace a kalibrace činností agenta
GC6-5 Kódování multiagentních modelů
Jednotka GC7 Simulační modelování
GC7-1 Simulační modelování
Jednotka GC8 Nejistota
GC8-1 Definice v rámci koncepčního modelu nejistoty
GC8-2 Chyba
GC8-3 Problémy měřítka a zónování
GC8-4 Šíření chyb při prostorovém modelování
GC8-5 Teorie šíření chyb
GC8-6 Problémy aktuálnosti, zdroje a měřítka
Jednotka GC9 Fuzzy množiny
GC9-1 Fuzzy logika
GC9-2 Měření fuzzy
GC9-3 Fuzzy agregační operátory
GC9-4 Standardizace
GC9-5 Vážící schéma
Jednotka GC100 (rozšíření)
GC100-1 Vývoj modelu (pro geocomputation)
GC100-2 Znalostní modely
GC100-3 Equation-based modely
GC100-4 Principy počítačové simulace a výpočetních experimentů
GC100-5 Komplexní systémy
GC100-6 Metody geocomputation
GC100-7 Oblasti aplikací geocomputation
GC100-8 Big data, zpracování, filtrace
Oblast GD Prostorová data
Jednotka GD1 Geometrie Země
GD1-1 Historie chápání zemského tvaru
GD1-2 Aproximace zemského tvaru geoidem
GD1-3 Aproximace geoidu koulí či elipsoidem
Jednotka GD2 Systémy parcelování půdy (rozdělování země)
GD2-1 Nesystematické metody
GD2-2 Systematické metody
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Jednotka GD3 Georeferenční systémy
GD3-1 Geografický souřadnicový systém
GD3-2 Rovinné souřadnicové systémy
GD3-3 Mozaikové referenční systémy
GD3-4 Lineární referenční systémy
Jednotka GD4 Souřadnice
GD4-1 Horizontální údaje
GD4-2 Vertikální datumy
Jednotka GD5 Mapová zobrazení
GD5-1 Vlastnosti mapového zobrazení
GD5-2 Třídy mapového zobrazení
GD5-3 Parametry mapového zobrazení
GD5-4 Georegistrace
Jednotka GD6 Kvalita dat
GD6-1 Geometrická správnost
GD6-2 Tématická přesnost
GD6-3 Rozlišení
GD6-4 Přesnost
GD6-5 Primární a sekundární zdroje
Jednotka GD7 Zeměměřičství a GPS
GD7-1 Teorie zeměměřictví a elektro-optické metody
GD7-2 Pozemková evidence
GD7-3 Globální polohové systémy
Jednotka GD8 Digitalizace
GD8-1 Digitalizační tablet
GD8-2 Digitalizace na monitoru
GD8-3 Skenování a automatické postupy vektorizace
Jednotka GD9 Sběr dat v terénu
GD9-1 Volba velikosti vzorku
GD9-2 Typy prostorového vzorku
GD9-3 Intervaly vzorkování
GD9-4 Technologie sběru dat
Jednotka GD10 Letecké snímkování a fotogrammetrie
GD10-1 Podstata dat leteckých snímků
GD10-2 Platformy a senzory
GD10-3 Interpretace leteckých snímků
GD10-4 Stereoskopie a ortofotosnímky
GD10-5 Extrakce vektorových dat
GD10-6 Plánování mise
Jednotka GD11 Družicový dálkový průzkum Země a akustický průzkum
GD11-1 Podstata multispektrálních obrazových dat
GD11-2 Nosiče a senzory
GD11-3 Algoritmy a zpracování
GD11-4 Pozemní verifikace a vyhodnocení přesnosti
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GD11-5 Aplikace a nastavení
Jednotka GD12 Metadata, standardy a infrastruktury
GD12-1 Metadata
GD12-2 Standardy obsahu
GD12-3 Datový sklad
GD12-4 Technické parametry výměny
GD12-5 Protokoly přenosu
GD12-6 Infrastruktury prostorových dat
Jednotka GD100 (rozšíření)
GD100-1 Sběr crowdsourced dat
GD100-2 VGI (Volunteered Geographic information) / crowdsourced GI
GD100-3 Časové referenční systémy
GD100-4 Strategie vzorkování pro terénní data
GD100-5 GNSS zdroje chyb a korekce
GD100-6 Zpracování videa (full-motion video)
GD100-7 Využití UAV a zpracování prostorových dat z UAV
GD100-8 Mapování vnitřních prostor
GD100-9 Alternativní lokalizační technologie jako WiFi, TV, buňky mobilních
operátorů, triangulace, trilateration, RFID
GD100-10 Získávání a geokódování nestrukturovaných informací ze sociálních
medií
GD100-11 Geometrické, radiometrické, atmosférické korekce a mozaikování
dat DPZ
GD100-12 Objektově orientovaná klasifikace obrazu
GD100-13 Hyperspektrální DPZ
GD100-14 Data laserového skenování
Oblast GS GIS&T a společnost
Jednotka GS1 Právní aspekty
GS1-1 Právní režim
GS1-2 Smluvní právo
GS1-3 Odpovědnost
GS1-4 Ochrana soukromí
Jednotka GS2 Ekonomické aspekty
GS2-1 Ekonomika a role informací
GS2-2 Ohodnocení a měření přínosů
GS2-3 Modely přínosů
GS2-4 Vládní, organizační a individuální perspektivy (stanoviska)
GS2-5 Měření nákladů
Jednotka GS3 Použití prostorových informací ve veřejném sektoru
GS3-1 Použití prostorových informací veřejnou správou
GS3-2 Participace veřejnosti na vládnutí
GS3-3 GIS s účastí veřejnosti
Jednotka GS4 Prostorové informace jako majetek
GS4-1 Formy vlastnictví
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GS4-2 Mechanismy kontroly prostorových informací
GS4-3 Prosazování kontroly
Jednotka GS5 Šíření prostorových informací
GS5-1 Motivace a bariéry ve sdílení prostorových informací
GS5-2 Sdílení dat mezi veřejnými a soukromými agenturami, organizacemi a
subjekty
GS5-3 Právní mechanismy sdílení prostorových informací
GS5-4 Rovnováha mezo bezpečností a otevřeným přístupem k prostorovým
informacím
Jednotka GS6 Etické aspekty prostorových informací a technologií
GS6-1 Etika a prostorové informace
GS6-2 Etické kodexy pro profesionály GI
Jednotka GS7 Kritika GIS
GS7-1 Epistemiologická kritika
GS7-2 Etická kritika
GS7-3 Feministická kritika
GS7-4 Sociální kritika
Jednotka GS100 (národní rozšíření)
GS100-1 Základy vlastnického práva
GS100-2 Zajištění veřejného přístupu k datům, ochrana soukromí a
(společensko-právní) dopady geografického profilování
GS100-3 Marketing prostorových dat, služeb, aplikací
GS100-4 Finanční modely, finanční analýza
GS100-5 Používání prostorových informací ve veřejném sektoru
GS100-6 Používání prostorových informací ve výzkumu a vzdělávání
GS100-7 Používání prostorových informací pro environmentální problémy
GS100-8 Participace veřejnosti a občanů
GS100-9 GI a sociální média
GS100-10 Občané a VGI
GS100-11 Národní legislativa v oblasti prostorových informací
GS100-12 Státní mapové dílo (definované nařízením vlády č. 430/2006 Sb) a
jeho digitální ekvivalenty (katastrální mapa, Státní mapa v měřítku 1 : 5 000,
Základní mapa České republiky v měřítcích 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1
: 100 000 nebo 1 : 200 000, Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000,
Topografická mapa v měřítcích 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000, Vojenská
mapa České republiky v měřítcích 1 : 250 000, 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000;
tematická mapová díla vytvořená pro celé území státu na podkladě základních
státních mapových děl; zdrojové geodatové báze Státního mapového díla ISKN, ZABAGED a odvozené databáze, DMÚ 25 a odvozené databáze)
GS100-13 Územní plánování (územní plán definovaný stavebním zákonem č.
183/2006 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, územně analytické
podklady definované stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb., plán
společných zařízení komplexních pozemkových úprav definovaný metodickým
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návodem k provádění pozemkových úprav a Technickým standardem plánu
společných zařízení)
GS100-14 Sítě referenčních stanic GNSS na území ČR (CZEPOS, Trimble
VRS Now, TopNet, VESOG) včetně konfigurace sítě, typů poskytovaných
řešení (z jedné báze, síťová řešení), komunikačních kanálů, protokolů a
formátů, přesnosti a spolehlivosti poskytovaných dat
GS100-15 Výměnné formáty pro sady prostorových dat a služby poskytované
českým státem (specifické výměnné formáty v národním prostředí jako je SVF
a NVF pro ISKN, VFR pro RÚIAN, VFP pro Plán společných zařízení)
GS100-16 Datové modely pro sady prostorových dat poskytovaných českým
státem (pro ZABAGED, DMÚ a z nich odvozené produkty; pro územně
analytické podklady; doporučovaná datová struktura podle MINIS pro územní
plán)
Oblast OI Organizační a institucionální aspekty
Jednotka OI1 Historie GIS&T
OI1-1 Historie GIS&T ve veřejném sektoru
OI1-2 Historie GIS&T v soukromém sektoru
OI1-3 Historie GIS&T v akademickém sektoru
OI1-4 Poučení ze zkušeností
OI1-5 Budoucí trendy
Jednotka OI2 Řízení provozu GIS a infrastruktury
OI2-1 Řízení provozu GIS a infrastruktury
OI2-2 Probíhající úpravy GIS
OI2-3 Rozpočet pro provoz GIS
OI2-4 Administrace databáze
OI2-5 Systémové řízení
OI2-6 Podpora uživatelů
Jednotka OI3 Organizační struktury a procedury
OI3-1 Organizační modely pro řízení GIS
OI3-2 Organizační modely pro koordinaci GIS a/nebo účastníků projektu
a stakeholderů
OI3-3 Integrace GIS&T s řízením informačních systémů (MIS)
Jednotka OI4 Lidské zdroje GIS&T
OI4-1 Příprava a rozvoj zaměstnanců GIS&T
OI4-2 GIS&T pracovní pozice a kvalifikace
OI4-3 GIS&T vzdělávání
OI4-4 Začlenění GIS&T do existujících pracovních klasifikací
Jednotka OI5 Institucionální a inter-institucionální aspekty
OI5-1 Infrastruktura prostorových dat
OI5-2 Aplikace standardů
OI5-3 Přenos technologií
OI5-4 Sdílení prostorových dat mezi organizacemi
OI5-5 Otevřenost
OI5-6 Rovnováha mezi přístupem k datům, bezpečností a ochranou soukromí
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OI5-7 Implikace distribuovaných GIS&T
OI5-8 Interorganizační a prodávané GIS&T (SW, HW, systémy)
Jednotka OI6 Koordinace organizací (národní a mezinárodní)
OI6-1 Národní a mezinárodní organizace a programy
OI6-2 Státní a regionální koordinační orgány
OI6-3 Profesní organizace
OI6-4 Publikace
OI6-5 Společnost GIS&T
OI6-6 Průmysl GIS&T
Jednotka OI100
OI100-1 Principy správy prostorových dat, včetně procesů vedení a aktualizace
základních datových sad
OI100-2 Strategické plánování
OI100-3 Organizační změny
OI100-4 Role uživatelů
OI100-5 Koordinace účastníků projektu GIS a uživatelů GIS
OI100-6 Analýza rizik
OI100-7 Časový plán
OI100-8 GI organizace v Evropské komisi
OI100-9 Organizace na sub-národní a lokální úrovni
OI100-10 Sítě a asociace (uživatelů a profesionálů)
OI100-11 GIS&T curriculum a příprava vzdělávacích kurzů
OI100-12 Koordinační a organizační struktury
OI100-13 Politiky, vč. PSI a jiných směrnic
OI100-14 SDI další generace
OI100-15 Financování SDI
OI100-16 Měření výkonu a jeho hodnocení
OI100-17 Právní rámec pro sdílení prostorových dat
OI100-18 Podpora sdílení prostorových dat
OI100-19 Otevřená data
OI100-20 Směrnice INSPIRE, související legislativa a doporučení
OI100-21 Znalost principů eGovernmentu na evropské úrovni
OI100-22 Identifikátory geoobjektů, jmenný prostor
OI100-23 Klasifikace prostorových dat a služeb
OI100-24 Tvorba prostorových referenčních datových sad
OI100-25 Znalostní báze
OI100-26 Řízené slovníky, vícejazyčné výkladové slovníky, tezaury
OI100-27 Měření shody se standardy a s prováděcími pravidly
OI100-28 Dostupnost prostorových dat a služeb
OI100-29 Interoperabilita prostorových dat a služeb
OI100-30 Zpoplatňování poskytování prostorových dat a služeb
OI100-31 Specifikace podmínek použití prostorových dat a hodnocení
vhodnosti použití
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OI100-32 Právní rámec (zákony, vyhlášky a normy) pro tvorbu, správu,
sdílení, poskytování a využívání prostorových informací
OI100-33 Role a činnnosti jednotlivých resortů a koordinačního orgánu
v oblasti PI
OI100-34 Aplikační oblasti, které závisí na GIT a které mohou zaměstnávat
odborníky na PI
OI100-35 Příbuzné obory, ve kterých odborníci potřebují rozumět
geografickým principům
OI100-36 Příbuzné obory, ve kterých jsou geografické informace klíčovou
částí řady pracovních pozic
Oblast X
Jednotka X100
X100-1 NoSQL databáze
X100-2 Sensor web (síť integrovaných lokalizovaných senzorů poskytující
automaticky v reálném čase stanovené služby)
Oblast WG Web-based GI
Jednotka WG 100
WG100-1 Definice prostorových dat (pro geoweb)
WG100-2 Datové formáty pro web (KML, JSON, GeoJSON, DATEX II, RDF,
GeoRSS-simple)
WG100-3 Jazyky pro definici neprostorových dat a služeb
WG100-4 Ontologies development reuse and patterns
WG100-5 Metadata a standardy (INSPIRE metadatový profil, DCAT, tlačení a
tažení)
WG100-6 Manuální a automatizované způsoby publikování
WG100-7 Katalogové služby
WG100-8 Publikování otevřených dat
WG100-9 Publikování prostřednictvím sémantické definice dat
WG100-10 Publikování linked open data
WG100-11 Syntaktické vyhledávání
WG100-12 Sémantické vyhledávání
WG100-13 Vyhledávání prostřednictvím linked open data
WG100-14 Integrace dat z OGC webových služeb
WG100-15 Harmonizace schémat a spojování ontologií
WG100-16 Datové mash ups
WG100-17 Základy webových služeb, obecně služby pro vyhledávání,
prohlížení, transformaci a stahování prostorových dat, služby pro spouštění
služeb založených na prostorových datech a služeb elektronického obchodu,
připojování síťových služeb
WG100-18 Specifikace kvality síťových služeb, jejich měření a ověřování
WG100-19 SOAP webové služby
WG100-20 REST webové služby
WG100-21 OGC webové služby (zejména WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS)
WG100-22 Manuální sestavení webových služeb
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WG100-23 Poloautomatizované a plně automatizované sestavení webových
služeb
WG100-24 Sémantické webové technologie
WG100-25 Hypertext markup scripting and styling
WG100-26 API webových mapových služeb a knihovny
WG100-27 Frameworky pro webové aplikace a geoportály

11 Příloha 2: Sledované kompetence mimo Kmen znalostí GIS&T
Oblast Geografie
Jednotka Geografické znalosti
Interakce člověk-prostředí
Regionální geografie
Fyzická geografie
Kulturní geografie
Jednotka Geografické trendy
Prostorové myšlení
Globální perspektivy
Interdisciplinární perspektivy
Oblast Inženýrské technologie
Jednotka Počítačově podporované inženýrství a kreslení
Jednotka Pozemní laserové skenování
Oblast Databáze
Jednotka Tvorba a editace databází
Jednotka Importy dat pomocí dotazovacího jazyka
Jednotka Tvorba zpráv pro sdělení informací
Oblast Komunikace
Jednotka Schopnost efektivní komunikace v angličtině (alespoň B2)
Oblast Základy podnikání
Jednotka Základy obchodování v oblasti prostorových informací
Oblast Kontrola, zkoušení, zaznamenávání
Jednotka Postupy kontroly kvality
Jednotka Odhalování chyb
Oblast Týmová práce
Jednotka Koordinace a řízení týmů
Jednotka Nástroje pro efektivní komunikaci v týmu
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12 Příloha 3: Příklady vzdělávacích balíčků
Název horizontálního balíčku: Geoinformační technologie pro úředníky v oblasti územního
plánování a rozhodování
 Obsah vzdělávání (anotace) - Definice a pojmy geografických informačních systémů
(GIS), základní koncepty GIS, datové struktury, pořizování a organizace prostorových
dat, základy prostorových analýz, vizualizace prostorových dat a kartografické zásady,
zdroje prostorových dat. Národní kontext - popis postupů tvorby katastrálních map
v ČR, současné pokrytí území ČR jednotlivými typy katastrálních map, nový výměnný
formát Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), Registr územní
identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), datové modely pro digitální reprezentaci
územně analytických podkladů, územního plánu a plánu společných zařízení. Tvorba
informačního systému malé obce. Národní geoinformační infrastruktura. Používání
prostorových informací ve veřejném sektoru, strategické plánování, aplikace
standardů.
 Požadovaný profil absolventa (výukový cíl) – absolvent je schopen samostatně
využívat existující GIS v územním plánování
 Pro koho je určen – pro úředníky v oblasti územního plánování a rozhodování
s nízkou úrovní dosavadního vzdělání v oblasti GIS&T.
 Vazba na referenční vzdělávací schéma – znalostní oblasti národního Kmenu znalostí
AM, CF, DA, GD a GS
 Doporučená délka a hodinová dotace – jeden rok, 50 hodin teorie, 100 hodin
praktické cvičení, 30 hodin konference nebo seminář, 1 týden letní soustředění či
praxe.
 Doporučené formy výuky – jednotlivé prezenční kurzy v rozsahu 20%,
konference/seminář 5%, letní škola/kemp/stáže 10%, samostudium (eLearning,
projekty) 65%.
 požadavky na praktické činnosti – praktická část je zaměřena na schopnost získání
podkladových prostorových dat z dostupných zdrojů, jejich zpracování a uložení do
prostorové databáze a následná tvorba informačního systému malé obce ve
vybraném softwarovém produktu.
 vstupní požadavky na uchazeče – základní znalost práce s PC, znalost legislativy
z oblasti územního plánování.
 Doporučený způsob ověřování znalostí – zpracování a obhájení samostatného
projektu územního plánu v digitální podobě, podle vybrané metodiky.
 Návrh závěrečného hodnocení absolventa – certifikace.
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Název vertikálního balíčku: Vývoj webových mapových aplikací pro specialisty GIS&T
 Obsah vzdělávání (anotace): Počítačové sítě, jejich struktura, hierarchické vrstvy.
Síťové protokoly (zejména tcp/ip, http, ssh, ftp, dns). Síťové porty. HTML - vývoj,
verze, základní elementy, formuláře. CSS - základy, layout, selectory. Zaostřeno na
HTML 5. Revize základních principů programování na úrovni SW inženýrství: základní
konstrukce programovacího jazyka (proměnná, podmínka, cyklus, rekurze).
Událostmi řízené programování. Skriptování na straně klienta (JavaScript a AJAX),
skriptování na straně serveru (CGI, Servlety a JSP, skripty PHP a Python). Webové
služby se zaměřením na mapové služby, síťové datové formáty specifické pro geodata
(geojson, kml, WebGL). Databázové relace, třídy a objekty. Konfigurace webového a
aplikačního (mapového) serveru. Síťové řešení geografického informačního systému
(GIS): mapové servery a jejich spolupráce s WWW servery, silní a tencí GIS klienti.
Mobilní GIS. Bezpečnost webu.
 Požadovaný profil absolventa (výukový cíl): schopen samostatně navrhovat, vyvíjet,
realizovat, testovat a spravovat klientskou i serverovou část webové mapové aplikace
s využitím standardních API a knihoven.
 Pro koho určen – uchazeči s počátečním vzděláním v oblasti GIS&T, s malým nebo
žádným vzděláním v oboru softwarového inženýrství (computer science).
 Vazba na referenční vzdělávací schéma – vazba znalosti a kompetence z BoK pro
informatiku a národního Kmene znalostí GIS&T, konkrétně oblasti znalostí DA, DN,
DM a WG.
 Doporučená délka a hodinová dotace - jeden rok, 40 hodin teorie, 100 hodin
praktické cvičení, 20 hodin konference nebo seminář, 1 týden letní soustředění či
praxe
 Doporučené formy výuky – jednotlivé prezenční kurzy v rozsahu 15%, letní
škola/kemp/stáže 10%, konference/seminář 3%, samostudium (eLearning, projekty)
72%.
 požadavky na praktické činnosti – nejméně dvě samostatně vytvořené webové
mapové aplikace v různém prostředí
 vstupní požadavky na uchazeče – základní znalosti programování (zejména ve
webovém prostředí)
 Doporučený způsob ověřování znalostí – vytvoření vlastní webové mapové aplikace
podle zásad zodpovědného designu pomocí vybraného volně dostupného webového
API a to včetně instalace vlastního serverového řešení.
 Návrh závěrečného hodnocení absolventa – certifikace.
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