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Summary 

 

The work puts into context constructive systems theory, 
concepts and relations of knowledge engineering and 
the theory of production functions, and applies it on the 
branch of geographic information systems and its ad-
vanced utilization, with respect to some selected exam-
ples of transportation. In the conclusion, the generaliza-
tion results in the concept of geoinformation engineer-
ing, as an analogy of the concept of system / knowledge 
engineering. This system analogy reflects the pro-
cessing of spatially oriented information. This approach 
is more demanding on the quality level than there is 
generally encountered within the commonly used 
frame of geoinformatics. By this way an approach to 
more sophisticated analytics tools and their effective 
utilization in the optimization of procedures, primarily 
in the frame of management and conceptsual works is 
conveyed. 

 

  



 

Anotace 

 

Práce uvádí do souvislosti prostředky konstruktivní 
teorie systémů, pojmy a vztahy znalostního inženýrství 
a teorie produkčních funkcí a uplatňuje je na oblast ge-
ografických informačních systémů a jejího rozvinutého 
užití, s nástinem reflexe na některé vybrané příklady 
z oboru dopravy. Závěrem je uvedeno shrnutí, vyúsťu-
jící do pojmu geoinformační inženýrství jakožto systé-
mové analogie systémového, potažmo znalostního in-
ženýrství, odrážející práci s prostorově orientovanými 
informacemi na kvalitativně sice náročnější úrovni než 
v rámci běžného vnímání standardního pojmu geoin-
formatika, ovšem zprostředkovávající přístup k mno-
hem sofistikovanějším analytickým nástrojům a jejich 
účinnému využití pro optimalizaci postupů, a to 
zejména v rámci manažerských a koncepčních činností. 
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1. Přehled výchozích pojmů 

1.1. Východiska konstruktivní teorie systémů 

Dále popisovaný přístup k formulování metodologie systémového 
přístupu v oboru prostorově orientovaných informací je založen na 
formálních strukturách definovaných v tzv. konstruktivní teorie 
systémů podle původní studie Jaroslava Vlčka Systémové inženýr-
ství (ČVUT, Praha 2002). Pro další výklad považuji za vhodné při-
pomenout vstupní rozvinutou definici systému v pojetí této teorie, 
uspořádanou ve formuli: 

𝑆𝑆 ∶=  ( 𝐴𝐴/𝐹𝐹, 𝑅𝑅/𝑃𝑃, 𝛾𝛾, 𝛿𝛿, 𝐸𝐸, 𝑀𝑀, 𝐼𝐼, 𝐾𝐾) (1) 

kde A/F je množinou prvků (částí) systémového modelu s jejich 
funkcemi; 
R/P je množina vazeb mezi nimi a jejich parametrů; 
γ označuje množinu procesů genetického kódu, resp. druhové-
ho chování; 
δ znamená množinu procesů cílového chování; 
E je symbol etiky systému; 
M je mohutnost množina všech procesů v/na systému; 
I označuje identitu systému vůči jeho okolí; 
K charakterizuje kompetence systému (v jiných pojetích pří-
padně kapacitu systému). 

V tomto výchozím kontextu uplatňuji další původní teze konstruk-
tivní teorie systémů, a to část o využití základů teorie produkčních 
funkcí. Tento pohled umožňuje pro obecně systémovou úlohu zjiště-
ní a přiřazení funkcí k prvkům použít obecný předpis funkčního 
vztahu: 

𝑆𝑆𝑆𝑆i ∶=  𝑓𝑓(𝑥𝑥)→ 𝑦𝑦; 

v jiném tvaru např.∀ 𝑆𝑆i ∈ 𝑨𝑨 ∃ 𝑦𝑦j =  𝑓𝑓j(𝑥𝑥1 … n), 𝑓𝑓j ∈ 𝑭𝑭) 
(2) 

kde ai ∈ A množiny částí (prvků) celku (modelu) pro i=1, 2, .... n cel-
kového počtu částí celku; 

f je tvar funkce, schopnosti jednotlivého prvku; 
x jsou argumenty funkce, resp. vstupy do schopnosti prvku; 
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y je hodnota výsledků schopnosti prvku.  

Ve smyslu výchozí rozvinuté definice obecného systému je možné 
stručně připomenout, že zřetězení těchto „jednotlivých“ funkcí 
představují procesy na konkrétním objektu - modelu, jejichž množi-
na reprezentuje chování celého systému. To je pak možné 
v celkovém souhrnu nazvat produkční funkcí objektu - v jiné termi-
nologii cílovým chováním systému.  

Ostatní teze zmíněné teorie jsou dostatečně známy a podrobně 
popsány v jiných pracích; v tomto textu s nimi dále nepracuji. 

1.2. Východiska informačních metodologií 

1.2.1.  Od dat ke konceptu znalosti  

I v tomto bodě důsledně vycházím ze zmíněné původní studie Jaro-
slava Vlčka Systémové inženýrství (ČVUT, Praha 2002), kde jsou 
zmíněny zdroje úvah, pocházející z teorie znalosti (Vlček Jaroslav, 
Znalostní inženýrství, Praha 2002). Pro svůj další výklad používám 
tam rozvedených typů dat podle úrovně významu pragmatické 
hodnoty v následujícím zpřesnění - cituji:  

• Relace poznatku s rozlišitelným syntaktickým jazykovým 
konstruktem: základní sémantický údaj, v množném čísle 
data. Zobrazují základní poznatek bez jakýchkoliv dalších 
poznatkových souvislostí.  

• Relace údaje (dat) k poznatkové úrovni uživatele: údaj na-
bývá kvality informace, a tím se rozšiřuje dosud existující 
poznání uživatele.  

• Relace (údaje s kvalitou) informace s jinými údaji (daty) ne-
bo s dalšími informacemi: rozšíření dostupného souboru zá-
kladních poznatků, ovšem aniž bylo použito prvé relace 
prostého zobrazení neohodnocených dat. Tyto relace (kom-
binace) dat a informací nabývají kvality znalosti.  
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• Relace (údaje s kvalitou) informace nebo znalosti s efektem, 
s výsledkem aktivovaného procesu (viz produkční funkce 
a řády efektů): kvalita odpovědnosti.  

• Relace (údaje s kvalitou) informace nebo znalosti 
s „nějakým“ projevem existence objektu, tj. míra podpory či 
„obsluhy“ úloh procesů: zvýšení poznání o kvalitě účelnosti 
údaje, informace, znalosti (moudrosti).  

• Relace (údaje s kvalitou) informace, znalosti, odpovědnosti, 
moudrosti ve formě náležitosti k „nějaké“ vnější soustavě: 
kvalita údaje až k odpovědnosti je touto vnější soustavou 
podporována, zdůvodňována. Tuto úvahu lze spojit 
s pojmem víry.  

Tyto pojmy zejména v prvních třech úrovních dále aplikuji na obor 
prostorově orientovaných informací, jejichž vstupní charakteristiky 
pro diskutovaný problém jsou popsány dále. 

1.2.2.  Prostorově orientované informace 

I když se to z dnešního pohledu zdá prosté, samotný úkaz „lokaliza-
ce informací“ je systematicky řešen zhruba od 60. let minulého stole-
tí, kdy se začaly objevovat související specializované informační 
technologie. Neznamená to, že by samotná lokalizace informací v té 
době nebyla známa, ale teprve na základě rostoucí dostupnosti počí-
tačové grafiky a současného požadavku odborné veřejnosti, pracující 
s prostorem, terénem apod. se k této úloze postupně začalo přistu-
povat diferencovaně od ostatních informačních technologií, čímž byl 
nastartován samostatný rozvoj a vývoj specializovaných postupů 
celé technologie geografických informačních systémů (dále jen 
„GIS“). 

Stručně řečeno na rozdíl od „běžných“ informačních systémů a jejich 
předmětu zájmu - viz výše data, informace a znalosti - jde o specifi-
kum připojení lokalizace těchto dat - informací - znalostí nejběžněji 
na Zeměkouli (ovšem může jít z teoretického pohledu o jakýkoliv 
vícerozměrný měřitelný prostor). Základní tezí je tedy pořízení dat, 
obohacených dvěma, případně třemi souřadnicemi (čas zde pomí-
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jím). To samozřejmě znamená především propojení s obory zeměmě-
řictví a kartografie, což se promítá do celkového konceptu technolo-
gie geografických informačních systémů - viz dále v textu kap. 1.3. 

V tomto bodě ovšem lze aplikovat teoretické základy z teorie znalos-
ti (viz výše) na metodologický informační základ oboru GIS, a to 
v projekci obecných pojmů pragmatických typů dat do prostředí 
technologie GIS: 

• data: prostorově orientovaná data čili geodata 

Geodata jsou taková původní data, která byla pořízena pří-
mo z terénních šetření libovolnou technologií (zaměřením 
v terénu, odečtem z mapových podkladů, přepočtem z dat 
navigačního sledování), lokalizující vybraný (homogenní) 
územní jev a jsou charakteristická tím, že jsou vyhodnoco-
vána v poměrové škále v absolutních hodnotách příslušných 
fyzikálních jednotek měřeného (sledovaného) jevu. V zásadě 
nejsou mimo naměřené hodnoty a lokalizované vybavena 
dalšími vlastnostmi či charakteristikami kromě jednoznač-
ného identifikátoru, případně uživatelského názvu a sa-
mozřejmě vlastností topologických vztahů s ostatními ob-
jekty universa sledovaných prvků daného územního jevu. 
V daném smyslu lze mj. říci, že soubor geodat, vzniklý např. 
ze satelitní navigace, je určitou formou klasické slepé mapy. 

• informace: prostorová informace čili geoinformace 

Geoinformace jsou geodata, vybavená již uživatelskou kva-
litou ve vztahu k řešiteli, tedy dalšími připojenými (relační-
mi) vlastnostmi či charakteristikami, rozšiřující původní po-
řízená geodata o doplňující, původním měřením však ne-
sledované, vlastnosti. Typickými příklady jsou např. infor-
mace o počtu obyvatel základních sídelních jednotek, o vý-
měře jednotlivých zvláště chráněných území, o délce urče-
ných silničních úseků apod. Geoinformaci mohou tvořit i da-
ta, relačně připojená k původním geodatům prostřednictvím 
heslářů, číselníků, klíčových slov apod., jako např. zatřídění 
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katastrálních území do zón zvýšené péče o krajinu, přiřazení 
polygonů měst k třídám věkové struktury obyvatelstva, roz-
řazení úseků dopravních tras ke stupni modernizace tech-
nického stavu, v případě rastrových geodat vymezení pásem 
imisního znečištění aj. Hlavním znakem geoinformace je 
možnost vyhodnocení navíc i v ordinálních nebo nominál-
ních škálách. Zvláštní kvalifikací geoinformace je charakter 
podstaty vystavěného relačního vztahu, který není určován 
propojením objektů prostřednictvím jejich identifikátorů 
a klíčů jejich vlastností, ale právě vztahem objektů (čili je-
jich identifikátorů) v prostoru - jejich vzdáleností a charak-
terem prostorového propojení. 

• znalost: prostorová znalost čili geoznalost 

Geoznalost lze ve smyslu přirozeně chápat jako další, kvali-
tativně náročnější propojování, tvorbu či hledání relací mezi 
geoinformacemi. Toto propojení lze konstruovat nejen dato-
vě - pomocí směrníků a vazeb mezi samotnými numericky či 
sémanticky ohodnocenými určenými geodaty a geoinforma-
cemi - ale i prostorově, tedy vztahem vzdálenosti v prostoru 
v definované souřadné soustavě. Jinými slovy relace čili 
vztah vzniká velikostí vzájemné vzdálenosti (délkou, in-
tenzitou, hustotou - jako míru „vzdálenosti“ si lze teoreticky 
dosadit jakoukoliv měřitelnou veličinu) v tomto prostoru.  
Do samotné definice prostoru (čili souřadné soustavy) je 
ovšem možné zapojit např. i metodologii fuzzy množin:  za-
tímco v případě numerické či sémantické relace mezi daty či 
informacemi jde prakticky o hodnocení relace v soustavě 
„hard“ hodnot, v případě relace určené jakoukoliv mírou 
vzájemné vzdálenosti lze úspěšně využít fuzzy charakteris-
tiku - míru jistoty či neurčitosti. Tento zvláštní typ relace, 
vztahu daného vzájemnou vzdáleností přináší ve svém vý-
sledku prakticky nový, zpravidla tradičními metodami ne-
měřitelný územní, resp. prostorový jev, zkonstruovaný 
právě z jakoby skrytých geoinformací, určitelný pouze 
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z jejich vzájemné kombinace a z jejich relačního - datového či 
prostorového - vztahu a jeho vyhodnocení. Příkladem může 
být jednoduchý územní jev hustota osídlení - sama o sobě 
veličina na úrovni geodat neměřitelná, zatímco propojení 
počtu obyvatel v referenčních bodech s plošnými jednotkami 
a následně průmět výsledku na území republiky znamená 
pro demografy základní znalost - geoznalost - s níž dále ve 
svých úlohách pracují. Geoznalost v tomto smyslu může být 
klasifikována i kvantifikována již v jakémkoli druhu škály. 
Geoznalost je takto východiskem pro jakékoliv inženýrské 
technologie, uplatňované v oborech a koncepcích udržitel-
ného rozvoje území v původním, systémově chápaném slova 
smyslu. Samotný „environment“, prostředí rozvoje společ-
nosti je v systémově chápaném výkladu aliancí systémů, 
který lze s výhodou právě systémovými přístupy, technolo-
giemi systémového inženýrství (celostní přístup k řešení 
problému včetně základních vlastností inženýrské práce 
v požadavku opakovatelnosti, podmíněného dokladovatel-
ností atd.) ovlivňovat a směrovat. V případě prostorově lo-
kalizovatelných vlastností tohoto prostředí, tedy územních 
jevů, je kategorie geoznalosti poznatkovým základem 
(geo)informační technologie pro všechny možné další řídicí 
a koncepční strategie managementů území všech úrovní. 

1.3. Základní koncept metodologie geografických infor-
mačních systémů 

1.3.1. Složky metodologie geografických informačních 
systémů 

Samotná bližší ilustrace obsahu technologie GIS je vlastně diskusí 
o integraci oborů informačního, systémového a znalostního inženýr-
ství spolu s dalšími obory, potřebnými ke zvládnutí technologie GIS 
jako např. zeměměřictví apod. Dle mého názoru to nejlépe přiblíží 
následující schéma, uvozující - systémový - pohled na obory a oblas-
ti, účastnící se v (průřezovém) propojení do celé metodologie, resp. 
technologie GIS: 
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Z jiného pohledu je možné rozpoznat čtyři hlavní oblasti či směry 
nebo dimenze prostoru úloh technologie GIS, a to teoretická oblast 
(vstupní premisy), oblast nástrojů (vnějších, poskytnutých speciál-
ními obory, a vnitřních, pocházejících z vlastního specifického vývo-
je) a oblast uplatnění výstupů a aplikací technologie GIS. 

Vstupní premisy znamenají jednak vlastní společenskou poptávku 
po tvorbě, zpracování a využití geodat - geoinformací - geoznalostí 
včetně záměru vybrané aplikační úrovně, jednak reálná vstupující 
data, jednak jejich věcné, normativní či jiné limity a případná ome-
zení. 

Vnější nástroje zahrnují v podstatě spolupracující další obory a dis-
ciplíny, jejichž nástrojů technologie GIS využívají, případně je dále 
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specificky obohacují a pomáhají tak i jejich vlastnímu rozvoji. Jsou 
zde účelově rozlišeny na softwarové, případně informační, a zna-
lostní ve smyslu jednoznačně vymezených např. vědních oborů 
apod.  

Nástroje vnitřní zahrnují vlastní specifický vývoj specializovaných 
technik a postupů včetně jejich softwarového zpracování. A opět tyto 
nástroje dále mohou vstupovat do spolupracujících oblastí 
a technologií ve výše uvedeném smyslu. Ovšem ani tuto část s ohle-
dem na účel tohoto výkladu dále nezpodrobňuji - de facto se jedná 
o velmi složitou a rozsáhlou problematiku v podstatě samotného 
softwarového vývoje se vším všudy od jednoduchých grafických 
algoritmů až po úroveň specializovaných serverů a webových ná-
strojů. 

V oblasti samotných aplikací technologie GIS je možné dále ještě 
rozlišit zejména tyto tři hlavní směry využití geoznalosti: 

• dokumentace - zpracování geoznalosti ve výsledku zejména 
listinných výstupů (př. mapy, průvodce, doklady právních 
norem apod.) s cílem doložit, uložit, zadokumentovat, archi-
vovat - nástroj řešitele; 

• koncepce - modelování, prognózování, dokladování dlou-
hodobých strategických rozhodnutí - nástroj konceptora; 

• navigace - využití schopností dynamických modelů v real-
time a podpora operativního rozhodování a řízení (monito-
ring dopravy či komunikace, záchranné systémy a systémy 
včasného varování, monitoring okamžitých hodnot veličin 
kvality životního prostředí apod.) - nástroj managera. 

Ovšemže po analýze geodat a geoinformací je na řadě jejich syntéza, 
integrace - jakýkoliv způsob propojení, ve svém důsledku nesoucí 
vytvoření nové geoznalosti. Ve chvíli, kdy jsou k dispozici geodata 
a geoinformace na vhodně zvolené rozlišovací úrovni, lze z hlediska 
vlastností prostorově orientovaných dat zvažovat tři základní mož-
nosti jejich vzájemného propojení, integrace, případně generalizace, 
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a to z hlediska geometrie, nebo podle věcného obsahu (typ, druh, 
zaměření apod. nesené geoinformace), nebo v čase.  

a) Integrace geoinformací prostorová se prakticky děje „slučová-
ním“ geoinformací podle vzájemné vzdálenosti lokalizovaných 
objektů. Nejčastěji se v tomto případě lze setkat s vyhodnocová-
ním nové geoznalosti generalizací podrobných geodat a geoin-
formací za větší územní útvary, než jsou vstupní objekty - počítá-
ní charakteristik územních prvků pro účely demografie (počty 
obyvatel, věková struktura obyvatelstva, úroveň občanské vyba-
venosti atp.), ekonomiky (zastoupení různých druhů průmyslu 
v územních jednotkách, vývoj hospodářských charakteristik ve 
stanovených regionech apod.), v nejrůznějších typech bilancí 
a evidencí, které ve svém výsledku mají charakterizovat vybrané 
územní jednotky.  

 
b) Integrace věcná sleduje podobný charakter vzniku geoznalosti, 

ovšem nikoliv na základě prostorového seskupování objektů, ale 
hledání jejich společného vyhodnocení podle jejich obsahu, typu, 
druhu - je možné tvrdit, že se nachází mnohem blíže ke stan-
dardním metodám příslušných statistických postupů a shluko-
vých analýz.  

výsledek: 
vlastnost shodné 

doby osvitu 
sluncem

jedné lokality

lokalizace 
objektů
v témže 
prostoru
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Lze říci, že zatímco integrace prostorová implikuje nový věcný 
obsah integrovaných prostorových skupin objektů, pak - jakoby 
v opačné logice - integrace věcná zjišťuje prostorové vlastnosti - 
nelze říci lokalizaci, protože může jít o prostorově distribuované 
útvary - věcně příbuzných původních atomárních objektů. Pří-
kladem mohou sloužit především různé vyhledávací algoritmy 
typu lokalizace jaderných úložišť či hledání lokalit pro skládko-
vání, vymezení oblastí cestovního ruchu, indikace parkovacích 
ploch aj. 

c) Integrace časová je nejsložitější, a to nikoliv z pohledu konkrét-
ních shlukovacích algoritmů, ale především z pohledu volby klíče 
integrace, té časové charakteristiky, která má být základem pro 
integraci. Jako zdánlivě jednoduchý příklad může sloužit relativ-
ně banální, ale v podstatě velmi komplikovaná úloha vyhodnoce-
ní dopravní nehodovosti za rok. Pokud jsou nehody v policejních 
statistikách evidovány jako atomární prvky s dvourozměrnou lo-
kalizací a s určením času na vteřiny, pak vzniká hned další složi-
tost, a to ve vztahu cíle a interpretaceschopnosti získaného vý-
sledku integrace. Pokud se totiž vyrobí přehled nehod po týd-
nech, ani z pouhých 52 čísel příslušný konceptor nic dalšího ne-

výsledek: vybrané 
různé lokality

s vlastností shodné 
doby osvitu sluncem

vybraná hodnota 
doby osvitu 

sluncem

vybraná hodnota 
doby osvitu 

sluncem

vybraná hodnota 
doby osvitu 

sluncem
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vyvodí. Přehled po měsících sice napoví jistou geoznalost o ne-
hodovosti v době prázdnin či o nehodovosti za zimního počasí, 
ovšem čísla jsou již tak „hrubá“, že opět konceptor řešení jen 
velmi špatně určuje způsoby, jak zakročit v organizaci dopravy. 
Naopak bilance a přehledy po dnech, hodinách apod. jsou z hle-
diska množství a samostatně lokalizovatelných objektů sice in-
formačně bohatší, ale stále ještě neinterpretovatelné, takže je po-
třeba následně doplnit ještě nějaké postupy integrace prostorové 
(př. po okresech či krajích) nebo věcné (se škodou do určené výše 
Kč nebo se zraněním či úmrtím aj.), aby konceptor řešení neho-
dovosti byl schopen jakéhokoliv dalšího závěru - čili vytvoření 
sdělitelné geoznalosti. 

1.3.2.  Aplikační úrovně uplatnění nástrojů metodologie 
geografických informačních systémů grafických 
informačních systémů 

a) Zobrazování územních jevů 

Nejjednodušším způsobem použití nástrojů GIS je prosté zobra-
zování územních jevů. Údaje (viz geodata), vybavené souřadni-
cemi, se vykreslují podle jejich grafické charakteristiky (body, 
linie, polygony) grafickou značkou, přiřazenou k hodnotě 
vlastnosti údaje z atributové tabulky. Tímto způsobem se nevy-
tváří mapy v kartografickém slova smyslu, ale kartogramy (zob-
razení přímo hodnot charakteristik v lokalizovaných prvcích 
územních jevů) či kartodiagramy (znázornění např. průběhu 
hodnot charakteristiky vybraným typem diagramu 
v lokalizovaných prvcích územních jevů). Kartogram či kartodi-
agram lze podložit pro přiblížení vjemu odpovídajícího mapě 
např. rastrovou formou základní mapy apod. 

b) Modelování územních jevů 

Modelování je vyšší stupeň zobrazování územních jevů, kdy jde 
převážně již nejen o zobrazení jednotlivých izolovaných jevů, ale 
o zobrazení výsledků určité kombinace vstupních prostorových 
dat. Lze mluvit o vytvoření odvozené prostorové informace (viz 
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geoinformace) a její zobrazení, která je výsledkem použití vy-
braného algoritmu na vstupní (geo)data. Tak je reprezentována 
vybraná charakteristika území, která je však sama o sobě 
v území těžko či vůbec ne měřitelná. 

c) Prognózování územních jevů 

Dalším stupněm využití nástrojů GIS je prognózování, resp. mo-
delování předpokladu průběhu územních jevů v závislosti na 
změně hodnot vstupních parametrů. V tomto místě upozorňuji 
na specifikum tohoto typu modelování - nejde o modelování 
v kontextu vytváření pravděpodobného průběhu časových řad, 
jak je zvykem u „běžných“ fyzikální modelů apod., ale o využití 
právě zvláštnosti prostorově orientovaných dat a o vytváření 
tzv. časoprostorových analogií - tento pojem vychází 
z předpokladu, že nabývá-li územní jev v aktuálním časovém 
horizontu v určitém algoritmizovatelném vyjádření a za dané 
kombinace hodnot vstupních parametrů nějakých svých hodnot 
(stavů), pak za použití stejného algoritmu a změněných hodnot 
vstupních parametrů v daném území v jiném časovém horizontu 
můžeme předpovídat, prognózovat (a to i např. zpětně, proti 
chodu času) vývoj územního jevu v budoucnu (či naopak prav-
děpodobný stav v minulosti). 

d) Práce v prostředí GIS 

Nejnáročnějším, ovšem nejžádoucnějším způsobem využívání 
nástrojů GIS je přímo práce v prostředí GIS. To znamená, že ne-
jen konkrétní řešitel, ale celé pracoviště, resp. pracovní kolektiv 
využívá GIS jako běžný pracovní nástroj, pracovní prostředí jako 
například běžné kancelářské balíky typu MS Office, Lotus atd. 
Významnou charakteristikou toho způsobu práce s GIS je to, že 
pracovníci bez dalšího rozmýšlení veškerou svoji práci koncipují 
s ohledem na její zpracování v GIS, při vytváření dat počítají 
běžně s jejich prostorovou lokalizací tak, aby daný jev byl zobra-
zitelný, řešení úloh plánují nejen s cílem výsledek zobrazit 
v kartogramech či kartodiagramech, ale počítají i s výpočetními, 
modelovacími a prognostickými možnostmi prostorové analýzy 
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dat. Práce v prostředí GIS znamená nejvyšší možnou míru zužit-
kování možností nástrojů GIS - od pořizování dat přes jejich 
zpracování a analýzu až k jejich kvalitní prezentaci. 

2. Aplikace metodologických východisek v oboru GIS 

2.1. Základní nástin teorie produkčních funkcí 

Teorie produkčních funkcí (Vlček J., Praha 1999) umožňuje pro 
obecně systémovou úlohu zjištění a přiřazení funkcí k prvkům pou-
žít již výše zmíněný obecný předpis funkčního vztahu: 

𝑆𝑆𝑆𝑆i ∶=  𝑓𝑓(𝑥𝑥)→ 𝑦𝑦 (2) 

kde ai ∈ A množiny částí (prvků) celku (modelu) pro i=1, 2, .... n cel-
kového počtu částí celku; 

f je tvar funkce, schopnosti jednotlivého prvku; 
x jsou argumenty funkce, resp. vstupy do schopnosti prvku; 
y je hodnota výsledků schopnosti prvku.  

Základními úlohami pak jsou zejména: 

• rozlišení / rozpoznání vstupních x a výstupních y příslušné 
funkce f, přiřazené prvku ai ∈ A, zprostředkovávající rk,l ∈ R; 

• rozlišení / rozpoznání produkčních funkcí f prvků ai ∈ A 
znamená zejména specifikovat: 

o formální tvar funkce f, resp. algoritmus, reprezentu-
jící daný funkční vztah; 

o smysl a cíle funkce f, resp. vhodnost reprezentace 
smyslu vstupními argumenty x a cíle funkce vý-
stupními argumenty y; 

• zřetězení těchto funkcí prostřednictvím rk,l ∈ R představují 
procesy na konkrétním objektu - produkční funkci celku / 
systému, resp. cílové chování systému. 
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2.2. Aplikace nástrojů teorie produkčních funkcí v oboru 
GIS 

2.2.1.  Koncept systémového modelu území (prostoru) 

Vycházím-li z úvahy, že území (prostor) je systémově uchopitelný, 
pak mohu mluvit o systémovém modelu území. Na něj lze uplatnit 
pohled ve tvaru produkční funkce ve výše zmíněném smyslu: 

𝑦𝑦 ∶=  𝑓𝑓(𝑥𝑥) (3) 

kde 
• argumenty x: 

o prostorově orientovaná data čili geodata - pořízena přímo 
z terénních šetření, lokalizující vybraný (homogenní) 
územní jev 

• vzájemná závislost, resp. funkční vztah f mezi geodaty: 
𝑦𝑦 ∶=  f(geodata) (5) 

o prostorová informace čili geoinformace - geodata, vyba-
vená uživatelskou kvalitou ve vztahu k řešiteli a dalšími 
připojenými (relačními) vlastnostmi či charakteristikami, 
rozšiřující původní pořízená geodata o další vlastnosti  

• výstup y příslušné produkční funkce: 
𝒚𝒚 ∶=  vztah geodat (geodata) (6) 

o prostorová znalost čili geoznalost - výslednice propojová-
ní, relací mezi geodaty a geoinformacemi, přičemž toto 
propojení lze konstruovat nejen datově, ale i prostorově, 
tedy vztahem vzdálenosti v prostoru v definované sou-
řadné soustavě 

2.2.2.  Příklad v oboru dopravy 

Nejzajímavějším příkladem uvedených tezí je představa např. sys-
témového územního jevu dopravní nehodovosti jako určité funkce 
území, vyjádřenou nástroji geoinformačního inženýrství (Dopravní 
nehoda, systémový model a shluková analýza v prostředí GIS, Praha 
2015). V této úloze samozřejmě nejdříve přecházel koncept systémo-
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vého modelu dopravní nehody (jakožto územního jevu - viz výše), 
což ilustruje následující schéma: 

 

 
V tomto pohledu pak je možné pro uplatnění metodologie GIS 
zvažovat při systémovém pohledu na „produkční funkci územního 
jevu dopravní nehody“: 

• geodaty jsou argumenty x, rozpoznané prvky územního je-
vu dopravní nehodovosti, vybavené příslušnou databází - 
(geo)data dopravních nehod 

o údaje o nehodě ve smyslu systémového modelu do-
pravní nehody 

• geoinformacemi lze rozumět (algoritimizovatelný) vztah 
geodat: 

y ∶=  f(údaje o nehodě;  údaje o komunikaci … ) (7) 
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o čili samotné propracování vzniku dopravní nehody 
ve vazbě na konkrétní hodnoty vstupních parametrů 
(systémového modelu) dopravní nehody 

• geoznalostí se stává výstup příslušné produkční funkce: 

kvalifikace dopravní nehody ∶= 

vztah prvků systémového modelu dopravní nehody  
(údaje o nehodě;  údaje o komunikaci … ) 

(8) 

Jako další, již jen příkladné hrubé náhledy na jiné vybrané jevy 
„komplexní územní veličiny dopravy“ následující obecné formulky: 

• y ~ rizikové úseky dopravních tras = vztah (technická nároč-
nost pro řidiče, pestrost okolí, zastavěnost území, intenzita 
dopravy…)  

• y ~ vliv okolního prostředí na řidiče anebo i na náklad = 
vztah (denní hodina, celková délka trasy, délka ujeté části, 
tuzemsko/zahraničí, klimatický charakter…)  

• y ~ účelová kombinace druhů dopravy na jedné trase podle 
aktuálních vlastností úseků tras = vztah (objem nákladu, 
hmotnost nákladu, fyzikální vlastnosti nákladu, bezpečnost, 
dostupnost dopravních prostředků…)  

• y ~ řešení střetů dopravních staveb s ostatním prostředím = 
vztah (typ dopravní obslužnosti, extra/intravilán, hustota 
osídlení, převažující charakter dopravních prostředků…)  

• y ~ časoprostorové rozložení finančních nákladů na aktuální 
přepravu nákladů či na čerpání pohonných hmot = vztah 
(roční období, poptávka, kupní síla, vzdálenost dovozu…)  

3. Shrnutí možností uplatnění základů metodologie 
konstruktivní teorie systémů v oboruGIS 

3.1. Inženýrská projekce 

3.1.1. Principy systémového inženýrství 
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V tomto shrnutí vycházím z úvahy, že smyslem konání absolventů 
ČVUT je praktická inženýrská činnost. Podle mého názoru inženýr 
není vědcem základního výzkumu, ale jeho práce zasahuje vlastně 
poněkud do oblasti společenskovědní, protože základem jeho práce 
není samotné „objevování nových skutečností“ jako u vědy základ-
ního výzkumu;  smyslem je de facto otázka „cui bono“, resp. přene-
seně „jak nejlépe použít“ ony základní poznatky. To je právě pro-
mítnuto do principů systémového inženýrství (např. Vlček J., Praha 
1999), které přesto, že jsou dostatečně známy, s ohledem na nava-
zující výklad je zde pro úplnost, na úrovni metodologických vý-
chodisek, uvádím: 

• měřitelnost objektů (podmíněná schopností pojmenování ato-
márních prvků a nalezení metriky) 

• typizace a standardizace prvků jevů (ve své podstatě podmín-
ka – níže následující – algoritmizovatelnosti, opakovatelnosti 
atd.) 

• algoritmizovatelnost (umožňující z počátečního stavu dosáh-
nout určitého výsledku) 

• prokazatelnost (dodržení platných pravidel zvýší spolehlivost, 
bezpečnost a předpokladatelnost využití výsledků) 

• dokumentovatelnost (ve smyslu reprodukovatelnosti a ko-
neckonců i naučitelnosti či opakovatelnosti postupů i nezbyt-
ná podmínka doložení předcházejících tří znaků inženýrství) 

• přenositelnost (na rozdíl od uměleckých děl umožňující 
v inženýrství žádanou opakovatelnost a reprodukovatelnost 
dosažených výsledků) 

• organizovatelnost (excelentní znak inženýrství vůbec zprů-
hledňující a efektivizující danou činnost) 

• efektivnost (dosahování určité míry úspěšnosti vzhledem 
k vytčenému cíli, cílovému chování objektu) 

3.1.2. Inženýrsko systémové charakteristiky technologie geo-
grafických informačních systémů 

S odkazem na kap. 1., kde zmiňuji výchozí teorie a metodologie 
mých úvah, pak jen ve stručnosti zde uvedu průmět základních sys-
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témových a informatických nejvýznamnějších termínů tak, jak jsou 
podle mne naplněny v rámci technologie GIS, resp. metodologie 
práce s prostorově orientovanými informacemi vůbec: 

• systém: systémový model objektu jako obraz reálného objektu 
(managmentové úlohy) v prostoru (území); čili identifikace 
struktury modelu reálného světa, tedy územního jevu 

• informatika: informační technologie jako vývojové i aplikační 
prostředí prostorově orientovaných informací; čili rozpoznání 
a kvalifikace vazeb, tedy přenosu, toku, propojení informací 
o územním jevu, případně přímo jeho informační (datový) 
model 

• organizace: prostředí (infrastruktura) nástrojů pořizování, 
uspořádání, uchovávání, zpracování a interpretace prostoro-
vě orientovaných informací, uplatnění metodických princi-
pů (systémového) inženýrství; čili chování systému, resp. 
modelové řešení možných změn a variant parametrů 
územního jevu 

• řízení: vytváření obrazu příštího stavu řízeného objektu a jeho 
uplatňování ve smyslu vyhodnocování, predikce a hledání 
vhodného ovlivňování stavu životního a přírodního pro-
středí v souladu s principy udržitelného rozvoje; čili cílové 
chování atd. (rozšířená definice systému) a modelování jak 
analytické (co se stane, když…), tak strategické (co udělat, 
aby…) 

3.1.3.  Nástin konceptu oboru geoinformačního inženýrství 

Výsledkem úvah předcházejících dvou kapitol je pro mne termín 
geoinformační inženýrství. Technologii, resp. metodologii GIS ne-
vidím jen jako „superkvalifikované kreslítko“ - naopak. Grafický 
výraz (kartogramy, kartodiagramy) jsou vlastně jen vizuální repre-
zentací důsledné (statistické) analýzy prostorově orientovaných in-
formací (geodat, geoinformací, geoznalosti), která ve zkratce odpo-
vídá na dvě základní (prostorové) otázky: a) co mají společného ty 
objekty, které jsou v určité prostorové relaci - blízko, daleko, nad 
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sebou podle toho, jak je daný prostor dimenzován; b) jakou prosto-
rovou relaci lze nalézt mezi těmi objekty, které jsou si „nějak“ po-
dobné (viz aparát shlukové analýzy aj.).  

Naplnění metodologických požadavků na inženýrské principy a zá-
roveň na vznik oboru jako takového uvádím proto následující 
zpřesnění pojmů: 

• oddělitelností předmětu od jiných oborů - jejich naplnění je 
možné spatřovat ve zmíněné specifické vlastnosti zpracová-
vaných dat a informací, jíž je prostorová lokalizace 

• vznikem nové terminologie - se zohledněním rychle se vyvíje-
jících informačních nástrojů tato terminologie je již velmi rozší-
řena, byť není zatím jednoznačně jako např. slovník specific-
kých pojmů ustálena 

• rozvojem vlastních metod - zde je určován stále hlubším 
využitím účelově zaměřené vzájemné kombinace oborů ge-
odézie, kartografie, matematické statistiky, modelování a si-
mulace jevů aj. 

• použitelností v praxi - zde zcela nestandardně společenský 
požadavek a jeho živelné naplňování, podnícené především 
potřebou řešit informační zázemí územně plánovací do-
kumentace a úloh environmentálního zaměření 
v automatizovaném prostředí, automatizace úloh zeměmě-
řictví a kartografie, automatizace podpory rozhodovacích 
procesů správních řízení v oblastech a úlohách, nakládají-
cích s územím, resp. s krajinou, posléze prakticky předběhlo 
samotné teoretické založení oboru a sjednocení a definici je-
ho formálních charakteristik. 

Samotné naplnění znaků inženýrství vidím jako: 

• měřitelnost objektů: na základě definice systému čili územního 
jevu (a dále hybridní systémy, multisystémy, aliance systémů) 

• typizace a standardizace prvků jevů: postupy projektování sys-
témů alias modelování a řízení územních jevů 
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• algoritmizovatelnost: uplatnění východisek informačního in-
ženýrství, kybernetiky a umělé inteligence při modelování 
územních jevů a jejich chování 

• prokazatelnost: těsná vazba na postupy územního a krajinného 
plánování, či dokonce na principy udržitelného rozvoje 

• dokumentovatelnost: archivace modelů a jejich algoritmických 
postupů 

• přenositelnost: parametrizace modelů územních jevů a práce 
s modely např. ve smyslu (časo)prostorových komparací 

• organizovatelnost: běžné SW nástroje příslušného SW prostře-
dí GIS (knihovny rutin, serverové uspořádání, datové skla-
dy…) 

• efektivnost: výslovný odkaz na efektivnost modelování 
a predikce vůbec, což s ohledem na předmět zájmu (územní 
jevy, životní a přírodní prostředí, „environment“) souvisí 
s dlouhodobými (ekonomickými) strategiemi atd. 

3.2. Rámec „dopravních GIS“ 

Shrnutí aplikace zmiňovaných metodologií a jejich (systémové) pro-
pojení je příkladně ilustrováno schématem (Vlčková V., Hrubeš P., 
Praha 2015): 
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Toto schéma - cílené na dopravní nehodovost - shrnuje možnosti 
kvalifikovaného využití metod a nástrojů jednak systémového pří-
stupu - vede ke kvalitnějšímu vyhodnocení skutečných příčin vzniku 
dopravních nehod, jednak technologie GIS ve smyslu oboru geoin-
formačního inženýrství - optimalizace jak analytických prací, tak 
i jejich interpretace i vizualizace moderními informačními technolo-
giemi (př. Hrubeš, 2010). Analogicky lze samozřejmě zvažovat i další 
subsystémy územního (prostorového) jevu doprava a jeho zvládání 
v zájmu optimalizace jeho řízení a udržitelného rozvoje. 

3.3. Možnosti koncepce výuky geoinformačního inže-
nýrství na ČVUT 

Základní teze této možnosti již byly vysloveny ve studii Vlčková, V. 
Harmonizace výuky geoinformačního inženýrství na ČVUT, Praha 
2011. Tato studie vznikla za spolupráce i s Fakultou stavební ČVUT 
a Fakultou architektury ČVUT. Zde se proto omezím jen na základní 
ideje této studie, podrobnosti a další výklad, jakož i vztahy s okolím 
ČVUT jsou podrobně rozvedeny tam. I když zmíněná studie vznikla 
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již před třemi lety, nepozorovala jsem za proběhlou dobu nějaké 
zásadní změny, které by její využití jakkoliv vylučovalo. 

V principu jde o to, že případný obor geoinformačního inženýrství 
by byl obdobně průřezový, jako kdysi např. obor systémového inže-
nýrství katedry Automatizace systémů řízení na Fakultě stavební 
(dnes katedra Inženýrské informatiky) či obdobně problematika 
ochrany přírody v přírodovědných oborech apod. Nicméně 
s ohledem na nejvíce zužitkované „vstupující“ vědy by umístění 
tohoto oboru mohlo s výhodou spadat pod Fakultu dopravní. 

Východiska případného speciálního studia vidím v sice základním, 
ale ne jen přehledovém seznámení posluchačů s nezbytnými po-
znatky nejen z oborů zeměměřictví, kartografie, počítačové grafiky 
a dálkového průzkumu Země, systémových věd, teorie pravděpo-
dobnosti a statistiky, informatiky, základů kybernetiky a modelování 
či základů aplikačních oborů jako např. doprava, stavebnictví, vodo-
hospodářství, územní plánování apod., ale včetně i věd netechnic-
kých, jež je potřeba alespoň zpovzdálí znát s ohledem na výstup 
geoinformačního inženýrství, tedy i vědy o krajině, o přírodě 
i víceméně související oblasti sociálních věd aj. 

Je nezbytné také podle mého názoru počítat s tím, že posluchači by si 
měli vybírat přesnější zaměření svých geoinformačních studií jak 
podle zacílení „fázi“ prací geoinformačního inženýra (pořizování 
a formalizace dat či prostorové analýzy nebo výstup a aplikační pro-
dukty v prostředí technologie GIS), tak podle technologické speciali-
zace (numerické modely, grafika a vizualizace, provoz ve smyslu 
síťových a serverových technologií a knihovnických služeb aj.), tak 
třeba i podle odborného zaměření (vodohospodářství, stavebnictví, 
socioekonomická informatika, anebo jinak dokumentace, operativní 
řízení, navigace a real-timové úkoly apod.). 

Ve smyslu rozvahy o rozložení cílů výuky navrhuji oblasti základ-
ních „vstupních“ věd směřovat na bakalářskou úroveň studia (baka-
lářům by mělo stačit orientovat se v geoinformačním inženýrství, 
necítím potřebu na této úrovni speciálních znalostí a schopností), 
zatímco magisterské studium by mělo podle mne představovat již 
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výše zmíněné specializace a snahu o získání nadprůměrné úrovně 
schopností práce ve vybrané GIS-specializaci. 

Mimo výše zmíněné představy chci ještě zmínit dvě rozdílné vize, 
jak se vlastně postavit vůči tzv. „průřezovým“ oborům (tedy jisté 
metaúrovni práce se specializovanými poznatky a teoriemi): buď 
v rámci stávajících speciálních oborů mohu doplňovat onu průřezo-
vost jakoby dodatkově, doplňkově, což však může poněkud zavádě-
jícím způsobem rozptylovat pozornost a soustředění studentů, kteří 
se zpočátku v dobré víře chtějí věnovat intenzivně jen původní spe-
cializaci, nebo věnovat se všem zahrnutým oborům a vědám jakoby 
souborně, což však nezbytně nese omezenou hloubku poznatků 
jednotlivých specializací. Osobně se domnívám, že obě cesty jsou 
správné - závisí totiž na volbě prvotního studijního požadavku: zda 
chci být specialistou (v podstatě odborná technologická studia 
a instituty), nebo expertem s komplexním rozhledem na celý (průře-
zový) obor se schopností přizpůsobit se aktuální specializované po-
ptávce (víceméně universitní, resp. všeobecně vzdělanostní princip 
získávání znalostí). 

Závěrem chci uvést své základní motto pro obor geoinformačního 
inženýrství, jímž je vedena má snaha o jeho vymezení vůči ostatním 
pohledům na zužitkování a výuku nástrojů technologie GIS: „Nej-
cennějším inženýrským počinem není sehnat nějaká data a bleskově 
z nich něco vyrobit, ale zkonstruovat efektivní a realizovatelný po-
žadavek na konstrukci a způsob pořízení dat pro cílenou potřebu 
zadané úlohy.“ 
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 Období od I/2008 : odborný asistent Ústavu informatiky teleko-
munikací a Ústavu řídící techniky a telematiky 
• výuka předmětů Geografické informační systémy, Systé-

mové inženýrství, Systémové strategie dopravy 
• odborná spolupráce na grantech obou ústavů 

 Období III/2002 - XII/2007 : vedoucí úseku Správa Ústředního 
seznamu ochrany přírody ÚSOP, od r. 2006 vedoucí odboru do-
kumentace ochrany přírody 
• vedení odboru dokumentace ochrany přírody - Ústředního 

seznamu ochrany přírody (sbírka listin a digitální registr), 
ostatní odborné dokumentace ochrany přírody a archivu, 
odborné knihovny ochrany přírody 

• řešení koncepčních a metodických úloh spojených 
s vývojem ÚSOP 

• řešení speciálních úkolů z oblasti zpřístupňování, poskyto-
vání a interpretace údajů ÚSOP metodami moderních in-
formačních technologií 

• realizace účelových aplikací v prostředí GIS pro potřeby 
provozu a rozvoje aplikačních nástrojů ÚSOP, zpracování 
specializovaných výstupů 

 Období III/2000 - II/2002 : vedoucí oddělení databází 
• řešení koncepčních a metodických úloh spojených 

s vývojem ISOP, koordinace realizace subsystémů 
a databází pro ISOP - modulární struktura správy dat, ru-
tinní užívání nástrojů GIS 

• řešení speciálních úkolů z oblasti grantů v oboru využívání 
nástrojů GIS pro speciální úlohy informační podpory kra-
jinné ekologie 

• realizace účelových aplikací v prostředí GIS pro potřeby 
krajinné ekologie, zpracování specializovaných výstupů 

 Období IV/1999 - II/2000 : vedoucí řešitel složitých projektů 
• kromě pokračování na individuálních pracech v oblasti GIS 

spolupráce na přípravě a edici Statistické ročenky životního 
prostředí ČR jako vedoucí redaktorka 

 Období III/1998 - II/1999 : náměstek úseku informatiky 
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• řízení svěřeného úseku AOPK ČR v oblasti jednak zabezpe-
čování HW/SW výbavy pro celou AOPK ČR včetně dalších 
22 odloučených pracovišť (detašované pracoviště Brno, 
krajská střediska a pracoviště správ chráněných jeskyní), 
jednak v oblasti odborné informatiky v oboru ochrany pří-
rody a krajiny - Informační systém ochrany přírody ISOP, 
využití zdrojů DPZ a koordinace provozu ISOP na odlou-
čených pracovištích a vybavování speciálním SW a SW-
aplikacemi v prostředí GIS, síťové propojení pracovišť 
AOPK ČR 

• řešení koncepčních a metodických úloh spojených 
s vývojem ISOP - modulární struktura správy dat, zavádění 
rutinního užívání nástrojů GIS, dostupnost informačních 
zdrojů ochrany přírody a krajiny pro externí uživatele i 
v souvislosti se zákonem č. 123/1998 Sb., internetová pre-
zentace 

• řešení speciálních úkolů z oblasti grantů v oboru využívání 
nástrojů GIS pro speciální úlohy informační podpory kra-
jinné ekologie (modelování možných důsledků globálních 
změn klimatu, analýza vlastností území pro potřebu kon-
cepčního rozhodování - ekologická stabilita, chráněná úze-
mí vzhledem k zájmům v území apod.) 

 Období I/1995 - II/1998 
• vývoj aplikací v prostředí GIS pro potřeby krajinné ekolo-

gie, zpracování specializovaných výstupů (modelování 
možných důsledků globálních změn klimatu, odvozené in-
formace a aplikace dat registru biogeografie) 

• informační servis ISOP - zpracování požadavků externích 
uživatelů ISOP 

• řešení koncepční a metodické přípravy ISOP - zpracování 
základních dokumentů, metodická příprava modulů ISOP 
(zdrojová data ochrany přírody - chráněná územní, územní 
systémy ekologické stability, nálezová data druhové ochra-
ny), koordinace prací na vývoji specializovaných databázo-
vých nástrojů a zavádění technologií GIS pro pracoviště 
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státní ochrany přírody a krajiny, začlenění využívání zdrojů 
DPZ pro rutinní potřebu pracovníků ochrany přírody a kra-
jiny 

• řešení úloh speciálních grantů - modelování krajiny a tren-
dů vývoje s podporou nástrojů GIS, analýza vlastností 
území pro potřebu koncepčního rozhodování - ekologická 
stabilita, chráněná území vzhledem k zájmům v území 

 Období X/1993 - XI/1994 : hlavní projektant 
• zpracování úkolu, zajišťujícího provoz a údržbu Integrova-

ného informačního systému o území ISÚ 
• řešení úkolů za oblast odborných aplikací informací ISÚ 

v oboru ekologie a prognózování vývoje krajiny (víceletá 
následnost úkolů na téma Využití registru biogeografie pro 
prostorové vyhodnocování trendů změn vegetačních stup-
ňů ČR v důsledku globálních změn klimatu) 

• zabezpečení přístupu k informacím z ISÚ ostatním uživate-
lům 

 Období VI/1992 - X/1993 : vedoucí projektového střediska 
• vedení menší pracovní skupiny, zabývající se provozem a 

údržbou ISÚ a jeho zpřístupňováním, účast na související 
odborné problematice akciové společnosti 

• zpracování úkolu, zajišťujícího provoz a údržbu Integrova-
ného informačního systému o území ISÚ 

• řešení úkolů z oblasti odborných aplikací ISÚ v oboru eko-
logie a prognózování vývoje krajiny 

• zabezpečení přístupu k informacím z ISÚ ostatním uživate-
lům 

 Období I/1990 - VI/1992 : vedoucí projektant 
• řešení úkolů z oblasti odborných aplikací informací z ISÚ 

v oboru ekologie a jejího průmětu do státní správy 
v kontextu s vývojem JISŽP (práce na úkolech při vývoji 
JISŽP a jeho rozhraní s ISÚ a na úkolu ISŽP na úrovni 
okresních úřadů) 
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• zajišťování poskytování odborných informací související 
s globálními ekologickými charakteristikami s ISÚ ostatním 
profesionálně zaměřeným uživatelům 

• ukončení externí vědecké aspirantury na téma z oboru mo-
delování vodohospodářských soustav (disertační práce s 
názvem Procesní model vodohospodářské soustavy 
s dynamickým vyhodnocením chování za podpory účelo-
vého expertního systému jsem úspěšně obhájila na katedře 
hydromeliorací FSv ČVUT v Praze dne 23. 10. 1991) 

 Období IX/1983 - XII/1989 : hlavní a posléze vedoucí projektant 
• vedení úkolu Ekologická banka dat ISÚ (naplňování dato-

vými soubory a řešení oblasti jejich odborných aplikací) 
• zahájení externí aspirantury v roce 1985 
• účast na řešení úkolů koordinovaných Ústavem krajinné 

ekologie ČSAV v Českých Budějovicích (v té souvislosti 
jsem absolvovala dva běhy Mezinárodní letní ekologické 
školy pořádané v tomto rámci, a to v roce 1988 a 1989) 

• v roce 1985 účast na odborné exkurzi v Lipsku na vědeckém 
pracovišti, účastnícím se mezinárodní spolupráce v rámci 
RVHP v oboru ekologické informatiky 

 

 Praxe s výpočetní technikou 
• 1983 - 1994 : mainframe, operační systém OS/IBM, posléze 

prostředí VM; aktivní programování v jazyce FORTAN IV, 
COBOL 

• 1987 - 1992 : pracovní stanice Apollo, operační systém třídy 
UNIX (Aegis); aktivní programování v jazyce FORTRAN77, 
uživatel grafického softwaru UNIKR © TERPLAN 

• 1990 - 1994 : osobní počítače různých verzí, operační systém 
MS-DOS; aktivní programování v jazyce FORTRAN Micro-
soft, aktivní uživatel GIS PC ARC/INFO a programování 
v jazyce SML, aktivní znalost QUATTRO, uživatelské se-
známení s prostředím Windows, základní znalost práce se 
systémy dBase IV a FoxPro 
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• 1995 - 1997 : osobní počítače s výbavou pro náročné databá-
zové a GISovské aplikace (PC ARC/INFO 3.5, ArcView 3.0), 
Windows; aktivní programování v jazyce FORTRAN 
Microsoft, základní přístup k databázím s nástroji FoxPro, 
Microsoft Excel 

• 1997 - 1999 : osobní počítače pro náročné databázové a GIS-
ovské aplikace (GIS ARC/INFO verze NT, ArcView3.1), 
Windows NT; aktivní programování v jazyce FORTRAN 
Microsoft, MS Access, programování pro PC ARC/INFO 
v jazyce SML a pro ARC/INFO NT v jazyce AML, základní 
správa dat s nástroji FoxPro, aktivní uživatel internetu 

• 1999 a dále : osobní počítače na úrovni pracovní stanice pro 
databázové a GISovské aplikace (GIS ARC/INFO verze NT, 
TopoL), Windows NT; aktivní programování v jazyce FOR-
TRAN Microsoft, MS Access, Visual Basic, programování 
pro GIS ARC/INFO NT v jazyce AML, základní správa dat 
s nástroji FoxPro, MS Access, specializované SW-nástroje 
pro zpracování a správu lesnických dat, aktivní uživatel in-
ternetu 

Od roku 1985 do roku 1995 jsem byla ve vedlejším pracovním pomě-
ru na katedře inženýrské informatiky (dříve katedry ASŘ) na FSv 
ČVUT Praha na čtvrtinový asistentský pracovní úvazek, od r. 1996 
jsem pokračovala formou externí spolupráce s katedrou; vedla jsem 
přednášky a semináře z oboru systémové analýzy a syntézy a na 
téma územně orientovaných informací (i pro postgraduální kursy). 

Na FSv ČVUT jsem absolvovala na katedře ASŘ v oboru automati-
zované systémy řízení v investiční výstavbě a technickém rozvoji. 
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