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Abstrakt 

Práce se věnuje problematice budování infrastruktur pro prostorová data (dále jen SDI, 

z angl. spatial data infrastructure) a možnému využití řízené architektury. Za tímto účelem 

uvádí typické problémy doprovázející návrh, implementaci a provoz SDI, které doplňuje 

o přehled souvisejícího výzkumu v oblasti metodické podpory budování SDI. 

Cílem práce bylo vytvořit obecně použitelný metodický nástroj, ve formě 

architektonického rámce, pro podporu návrhu a implementace SDI. Při tvorbě rámce byla 

uplatněna východiska zohledňující metodické požadavky, existující metody, současný 

pohled na hodnocení přínosů SDI, standardy v geoinformatice a úlohu referenčních 

modelů při návrhu architektury. 

Navržený architektonický rámec obsahuje tři části odrážející procesní, informační 

a obsahový aspekt budování SDI. Stěžejní procesní část tvoří metoda pro budování 

architektury SDI, která vznikla aplikací existujícího přístupu ADM (Architecture 

development method). Informační část obsahuje vytvořený metamodel, který definuje 

informační rozsah pro modelování architektury SDI. Poslední obsahová část uvádí zájmy 

zainteresovaných stran na výstupech architektury ve formě definovaných hledisek a sadu 

vytvořených a externích referenčních modelů pro podporu návrhového procesu.   

Klíčová slova: architektonický rámec, hledisko, informační infrastruktura, infrastruktura 

pro prostorová data, metamodel, metoda, proces budování SDI, prostorová data, referenční 

model, SDI  
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Abstract 

The thesis deals with the issue of building spatial data infrastructures (hereinafter referred 

to as SDIs) and with the possible uses of a managed architecture. To this end, it mentions 

the typical problems that accompany the design, implementation, and operation of an SDI, 

and in addition to these, it presents an overview of related research made in the field 

of methodological support in building an SDI. 

The aim of the thesis has been to create a generally applicable, methodological tool in the 

form of an architectural framework that would support the design and implementation 

of an SDI. Applied during the creation of the framework were starting points that took into 

account methodological requirements, existing methods, current view of evaluating the 

outcomes of an SDI, geoinformatics standards, as well as the role of reference models in 

the design of the architecture. 

The designed architectural framework contains three parts reflecting the aspects of 

building an SDI—those related to process, information, and content respectively. The core, 

process part of the framework comprises a method for building an SDI architecture. The 

method was created by applying the existing ADM (Architecture development method) 

approach. The information part comprises the created meta-model, which defines the 

informational extent for modeling an SDI architecture. The last, content part of the 

framework presents, in the form of the defined viewpoints, the interests that involved 

parties have in the output of the architecture, and it presents a set of created and external 

reference models in support of the design process. 

Keywords: architectural framework; viewpoint; information infrastructure; spatial data 

infrastructure; meta-model; method; building an SDI; spatial data; reference model; SDI 
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Motivace 

K naplňování všeobecných cílů trvale udržitelného rozvoje společnosti vedou kvalifikova-

ná rozhodnutí, která jsou opřená o pravdivé a přesné informace o prostředí, které nás ob-

klopuje. Pro přijímání kvalifikovaných rozhodnutí dnes již nestačí pouze aktuální data, 

ale je potřeba analyzovat trendy a dopady potenciálních rozhodnutí v socioekonomickém 

kontextu. 

Aby informace mohly být pokládány za důvěryhodné, dostatečně přesné a dostupné, 

je potřeba adekvátně pořizovat, udržovat, zpřístupňovat a v interaktivní formě prezentovat 

data o prostředí neboli prostorová data. Nutný pilíř poskytující základní služby pro prosto-

rová data ztělesňuje tzv. infrastruktura pro prostorová data (dále jen SDI, z angl. spatial 

data infrastructure). Dobře fungující SDI je základem pro vybudování aplikační vrstvy, 

která přináší užitek v každodenních situacích. 

Tento typ informační infrastruktury je budován po celém světě na různých úrovních již 

celá desetiletí. Nicméně mezi problémy, které přetrvávají, lze zařadit i nedostatečný meto-

dický rámec pro budování takto komplexních systémů. Chybí zejména hlubší začlenění 

SDI do svého okolí, schopnost vidět souvislosti nejen ve vlastním provozu, ale i při vytvá-

ření hodnoty pro společnost a schopnost pružněji reagovat na potřeby zainteresovaných 

stran, stejně tak, jako reflektovat nové technologické trendy a všeobecný rozvoj. 

Návrh organizace, nebo obecněji architektury podniku významně ovlivňuje parametry, 

které již můžeme vnímat externě a tudíž individuálně pociťovat jejich vliv. Uplatnění říze-

né architektury při budování SDI je možným způsobem řešení nastíněných problémů 

a je tak předmětem této práce, přičemž jejím cílem je vytvořit metodický nástroj, ve formě 

architektonického rámce, pro podporu budování infrastruktury pro prostorová data s úče-

lem přispět k její úspěšné realizaci.          
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1 Úvod 

Vytvoření jakékoli infrastruktury si žádá značné finanční prostředky a nemalé náklady vy-

žaduje i následný provoz a rozvoj. Veřejné infrastruktury jsou budovány za účelem gene-

rování hodnoty pro společnost a jsou tak převážně zajišťovány státem a financovány 

z veřejných rozpočtů. 

Infrastruktury jsou díky své komplexnosti budovány v dlouhodobém časovém horizontu a 

musí tak řešit kompatibilitu a spolupráci heterogenních prvků, při rozvoji zohledňovat 

předchozí stav a brát v potaz aktuální možnosti. 

Na investorovi pak záleží, zda hodnotu, kterou nákladně a ve veřejném zájmu vytvořil, 

také ve veřejném zájmu zúročí a zajistí takové podmínky, aby tato hodnota mohla být za-

chována i do budoucna. 

Při budování komplexních infrastruktur, kam lze zařadit i SDI je potřeba aplikovat holis-

tický přístup a zajistit potřebnou míru transparentnosti, řiditelnosti a synergie napříč hete-

rogenním prostředím, aby bylo možné sladit dílčí části a mohla být realizována funkce 

celku. Proto je nezbytné mít k dispozici informace o tom, jak jednotlivé části spolu komu-

nikují, jaké funkce realizují a jaké zdroje vyžadují. Jinými slovy, je nutné znát a řídit archi-

tekturu. 

Problematice řízení architektury se věnuje disciplína podnikové architektury. Asociace 

podnikových architektů (AEA)
1
 definuje tuto disciplínu jako kombinaci teorií, metodik, 

technologií a praktických postupů pro podporu návrhu, vývoje a řízení podnikových archi-

tektur. Podnikovou architekturu je možné definovat jako strukturu podniku, která je pod-

statná pro naplňování podnikových cílů. Podnikem je myšlen libovolný subjekt mající 

definovanou svou vizi a cíle.  

Tato práce se zabývá problematikou podnikové architektury a uplatněním řízené architek-

tury při budování SDI. Jejím cílem je vytvořit metodický nástroj, ve formě architektonic-

kého rámce, pro podporu návrhu a implementace SDI, především na národní úrovni a 

napomoci tak úspěšné realizaci a dosažení cílů SDI. 

1.1 Definice SDI 

Všeobecně uváděné definice pracují s pojmy vize, funkce a výčtem součástí SDI a vznikají 

pro potřeby iniciativ a organizací, které stojí u zrodu konkrétních infrastruktur. Jako repre-

zentativní příklady tohoto typu definic lze uvést: 

 Definici kanceláře OMB
2
 prezidentského úřadu v USA, která vychází z vize, 

že prostorová data z více zdrojů jsou dostupná a propojitelná za účelem lepšího po-

rozumění našeho reálného a kulturního světa. Jako součásti uvádí data, metadata, 

geoportál, standardy a partnerství (Circular No. A-16 Revised 2002). 

  

                                                 
1
 AEA (Association of enterprise architects), https://www.globalaea.org 

2
 OMB (Office of management and budget), http://www.whitehouse.gov/omb     
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 Definici americké mezirezortní organizace FGDC
3
, jenž SDI popisuje pomocí pří-

nosů, součástí, funkce a cílů. Implicitně definuje SDI jako prostředek k sdílení pro-

storových dat mezi uživateli, což vede ke snížení nákladů a přispívá 

k informovaným rozhodnutím. U součástí uvádí technologie, zásady a lidi. Jako 

funkci zdůrazňuje podporu sdílení prostorových dat ve veřejném a soukromém sek-

toru. Mezi cíle uvádí zamezení duplicity, zlepšení kvality dat, snížení nákladů, zpří-

stupnění dat veřejnosti a maximální využití již existujících dat (National Spatial 

Data Infrastructure 2007). 

 The SDI Cookbook
4
 hovořící o kolekci technologií, zásad a opatření vztahujících se 

k dotčeným institucím. Z funkčního pohledu zdůrazňuje dostupnost a přístupnost 

prostorových dat a explicitně zmiňuje vyhledávání, hodnocení a použití dat zapoje-

nými subjekty (Chapter 1 2012). 

 Směrnici
5
 zřizující infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společen-

ství (INSPIRE)
6
, jenž SDI definuje výčtem součástí jako „metadata, soubory pro-

storových dat a služby založené na prostorových datech; síťové služby a 

technologie; dohody o sdílení, přístupu a používání; a mechanismy, procesy a po-

stupy koordinace a sledování zavedené, provozované nebo zpřístupněné v souladu 

s touto směrnicí;“. 

Na SDI je ale zároveň nutné pohlížet jako na informační infrastrukturu, která je obvykle 

definována jako sdílená, vyvíjející se, heterogenní báze IT schopností instalovaná mezi 

uživatelskými komunitami a používající otevřená a standardizovaná rozhraní (Hanseth 

2004). Tento pohled popisuje SDI jako technický subsystém a nejlépe zohledňuje jeho 

věcnou podstatu. 

Tato práce proto přistupuje k SDI jako k obecné informační infrastruktuře a současně vní-

má SDI z pohledu svébytného a řízeného subjektu s definovanou vizí, který disponuje od-

povídajícími zdroji a plní svěřené cíle.  

1.2 Související výzkum  

Výzkumu problematiky SDI se věnuje dlouhodobě řada institucí po celém světě. Mezi ty, 

které se věnují výhradně problematice SDI, nebo kde tato oblast patří mezi strategické ob-

lasti výzkumu, lze zařadit např.: 

 Laboratoř enviroSPACE
7
 při univerzitě v Ženevě, která se zaměřuje na implemen-

tace SDI jako v případě projektu EnviroGRIDS
8
 v rámci systému GEOSS

9
. 

 Finský geodetický institut
10

, který se věnuje vizualizaci a použitelnosti prostoro-

vých dat, službám zpracování dat, ontologiím, harmonizaci dat a standardizaci. 

                                                 
3
 FGDC (Federal geographic data committee), http://fgdc.gov 

4
 http://www.gsdidocs.org/GSDIWiki 

5
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro 

prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). 
6
 INSPIRE (Infrastructure for spatial information in the European community), http://inspire.ec.europa.eu 

7
 http://www.unige.ch/envirospace 

8
 http://envirogrids.net 

9
 GEOSS (Global earth observation system of systems). 

10
 http://www.fgi.fi 
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 Nottingham Geospatial Institute
11

, který pracoval na metodice pro sledování tech-

nologií a srovnávací analýze informačních systémů v rámci projektu GIGAS
12

. 

 Společné výzkumné středisko Evropské komise
13

, které prostřednictvím Institutu 

pro životní prostředí a udržitelný rozvoj
14

 vydává časopis International Journal of 

Spatial Data Infrastructures Research
15

. 

 Centre for Spatial Data Infrastructures & Land Administration
16

 při univerzitě 

v Malbourne, které se specializuje na hodnocení SDI a faktory ovlivňující rozvoj 

SDI při budování kapacit. 

 Cooperative Research Centre for Spatial Information
17

 zabývající se výzkumem 

dodavatelských řetězců v SDI. 

 Univerzitu v Delftu a její výzkumný program geoinformační technologie a gover-

nance
18

, jenž se věnuje tématu governance s ohledem na legislativu a organizaci při 

sdílení dat. 

V oblasti vývoje konceptuálních a logických modelů SDI lze uvést: 

 Aktivity Komise pro geoinformační infrastruktury a standardy v rámci Mezinárodní 

kartografické asociace
19

, které vedly k vytvoření tří modelů SDI podle RM-ODP
20

, 

a to konkrétně pro podnikové (Hjelmager 2008), funkční (Cooper 2012) a infor-

mační hledisko (Hjelmager 2005). 

 Béjar (2004), jenž vytvořil kompozitní architektonický vzor pro SDI, který každé-

mu uzlu SDI přiřazuje rozsah, roli a odpovědnosti. 

 Vaez (2012), který uvádí model SDI odpovídající informačnímu hledisku pro oblas-

ti na rozhraní souše a moře. 

 Warnest (2005), uvádějící model zobrazující vazby mezi SDI a cíli trvale udržitel-

ného rozvoje. 

V oblasti vývoje architektonických rámců lze uvést: 

 Rámec pro vytěžování časoprostorových dat (Venkateswara Rao 2012), který apli-

kuje standard ISO/IEC/IEEE 42010 (2011) při popisu architektury. 

 Guney (2006), jenž navrhl otevřený architektonický rámec pro oblast kulturního 

dědictví a rozlišuje v něm business a technickou doménu. 

  

                                                 
11

 http://www.nottingham.ac.uk/ngi 
12

 GIGAS (GEOSS, INSPIRE and GMES an action in support), http://www.thegigasforum.eu 
13

 http://ec.europa.eu/dgs/jrc 
14

 http://ies.jrc.ec.europa.eu 
15

 http://ijsdir.jrc.ec.europa.eu 
16

 http://www.csdila.unimelb.edu.au 
17

 http://www.crcsi.com.au 
18

 http://www.bk.tudelft.nl/onderzoek/onderzoeksportfolio/geoinformation-technology-governance 
19

 http://icaci.org 
20

 RM-ODP (Reference model of open distributed processing), základní informace o referenčním modelu 

uvádí standard ISO/IEC 10746-1 (1998). 
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 Langenhove (2011) popisující rámec pro pravidla zajišťující interoperabilitu veřej-

ných služeb v Evropě. Pravidla rozděluje do pěti domén: governance, business, da-

ta, aplikace a technologie. Pravidlo se může týkat legislativní, organizační, 

sémantické nebo technické oblasti. 

 Toomanian (2009), který navrhl rámec pro kontinuální zlepšování SDI, ve kterém 

aplikuje existující metody Six Sigma, Active Based Costing, Balanced Scorecard a 

Total Quality Management.    

V oblasti vývoje konkrétních architektur lze uvést: 

 Technickou architekturu vytvořenou pro organizaci EuroGeographics
21

 projektem 

ESDIN
22

. Při tvorbě architektury byl zmíněn rámec TOGAF
23

 a pro obsahová hle-

diska byl použit RM-ODP. 

 Projekt ORCHESTRA
24

, který vytváří architekturu orientovanou na služby pro ří-

zení živelných rizik v Evropě, která používá RM-ODP a OGC
25

 Reference Model
26

. 

 Ministerstvo obrany Spojeného království implementuje architekturu pro sdílení a 

výměnu prostorových dat s důrazem na zabezpečení webových služeb a harmoni-

zaci dat prostřednictvím kanonického modelu (Little 2009).    

Budoucí směry výzkumu SDI naznačuje: 

 Díaz (2012a), která promítá dopady současných IT trendů a aktuálního výzkumu 

na budoucí vývoj SDI a očekávané funkce. 

 Bregt (2009), jenž upozorňuje na potřebu vnímat SDI jako sociotechnický systém a 

uplatnění mezioborového výzkumu pro umožnění rozvoje SDI. 

 Loenen (2008) poukazující na změny provozního modelu a organizace v rámci ži-

votního cyklu SDI, což musí zohledňovat metody návrhu. 

 Budhathoki (2007), jenž při výzkumu SDI navrhuje zaměřit se na těchto pět oblastí: 

informační infrastruktury obecně, organizační provázanost, organizaci veřejné 

správy, teorii síťových aktérů a použitelnost. 

Zaměření této práce spadá do nastíněné oblasti výzkumu, která se orientuje na metodickou 

podporu při budování SDI. Práce vychází z definovaných požadavků na obecnou metodu 

vývoje SDI (Jones 2009) a uplatňuje dosavadní metody tvorby (Coleman 1997, Cooper 

2012, Vaez 2012) a hodnocení SDI (Lance 2006). Podrobnosti k těmto vstupům jsou uve-

deny v kapitole 3 Východiska tvorby architektonického rámce pro budování SDI. 

                                                 
21

 http://www.eurogeographics.org 
22

 ESDIN (European spatial data infrastructure with a best practice network), http://www.esdin.eu 
23

 TOGAF (The open group architecture framework). 
24

 ORCHESTRA (Open architecture and spatial data infrastructure for risk management), 

http://www.eu-orchestra.org 
25

 OGC (Open geospatial consortium). 
26

 http://www.opengeospatial.org/standards/orm 
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1.3 Cíl práce 

Cílem práce bylo vytvořit architektonický rámec pro podporu budování SDI. Architekto-

nický rámec představuje konceptuální strukturu, která pomocí metody a informací o archi-

tektuře podporuje návrh, implementaci a rozvoj architektury (Definitions 2011). 

Architektura je definována jako základní organizace systému, která je vyjádřena v jeho 

komponentách, ve vazbách mezi komponentami a prostředím a v principech, které dohlíží 

na návrh a rozvoj této organizace (ISO/IEC/IEEE 42010 2011). 

Protože návrh a implementace SDI zasahuje různorodé oblasti např. legislativu, organizaci, 

business procesy, výkonnost, data a technologie, je potřeba mít k dispozici nástroj, který 

umožní integrovaný pohled na celek a dokáže prezentovat relevantní informace a znalosti 

o podnikové realitě. Tento nástroj díky jasné metodě pomáhá získávat správné informace, 

přehledně je členit a podle preferencí je prezentovat uživatelům. Východiska pro vytvoření 

architektonického rámce, včetně jeho definice, uvádí kapitola 3. Výsledek práce je doku-

mentován v navazujících kapitolách 4, 5 a 6 a ve formě příloh.  

1.4 Metoda práce 

Metoda práce spočívala v identifikaci problémů běžně uváděných při implementaci a roz-

voji SDI v globálním měřítku. Pozornost byla věnována problémům ve všech doménách 

podnikové architektury a zejména v procesu budování SDI. Pro řešení nalezených problé-

mů byl zvolen přístup řízené architektury a byl definován cíl ve formě architektonického 

rámce. 

Za účelem tvorby architektonického rámce byla popsána východiska s ohledem na nastíně-

né problémy, výsledky souvisejícího výzkumu, charakter SDI a potřeby architektonické 

práce. Východiska obsahovala metodické požadavky, existující metody, hodnocení SDI, 

úroveň standardizace a referenční modely. Uplatněná východiska byla shrnuta do definice 

rámce včetně jeho procesní, informační a obsahové části. 

Tvorba procesní části rámce spočívala v aplikaci existující metody ADM
27

, která je součás-

tí architektonického rámce TOGAF. Zmíněný rámec je vytvářen globálním sdružením The 

open group
28

, které se zaměřuje na standardizaci a certifikaci v oblasti IT metodik, bezpeč-

nosti a technických platforem. Metoda ADM je celosvětově používaný, univerzální a tech-

nologicky neutrální, přístup pro budování komplexních architektur ve veřejném 

i soukromém sektoru. TOGAF je představitelem obecného rámce, který může být použit 

v libovolné organizaci a nezávisle na odvětví. TOGAF je všeobecně akceptovaným stan-

dardem pro praxi podnikové architektury, zejména díky zázemí velké komunity, plánova-

nému rozvoji, volné dostupnosti a propracovanému systému školení a certifikací.  

Každá fáze ADM byla posouzena z pohledu použití v kontextu SDI a doplněna o souvise-

jící informace, zkušenosti, uplatnění východisek a příklady z architektonické praxe. 

V maximální míře byly použity existující externí referenční modely, v případě, že neexis-

tovaly nebo nevyhovovaly účelu, byly vytvořeny vlastní modely s cílem sloužit jako pří-

klady pro aplikaci metody. Závěr každého stěžejního kroku byl doplněn o metodické 

                                                 
27

 ADM (Architecture development method). 
28

 http://www.opengroup.org 
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shrnutí ve formě tabulky. Výstup tvorby procesní části rámce uvádí kapitola 4 Metoda bu-

dování architektury SDI.  

Tvorba informační části rámce vycházela z potřeb jednotlivých fází a kroků. Na základě 

procesu tvorby architektury byly identifikovány jednotlivé koncepty vyskytující se v archi-

tektonických modelech. Tyto koncepty byly pojmenovány a doplněny popisem. Definice 

konceptů byly upřesněny s ohledem na externí zdroje, zejména TOGAF a ArchiMate
29

, 

případně byly definovány nově pro účel této práce.        

Koncepty byly následně analyzovány s ohledem na jejich konzistenci, stejnou úroveň de-

tailu a vypovídající schopnost pro rozhodování o architektuře na vrcholné úrovni. Z kon-

ceptů byl vytvořen metamodel zdůrazňující nejvýznamnější vazby a propojení jednotlivých 

architektonických domén, aby bylo možné sestrojit průřezový a zároveň celistvý pohled 

např. pro dokumentaci konkrétního řešení. Metamodel byl optimalizován s ohledem 

na minimální počet konceptů při zachování dostatečné reprezentativní funkce pro zamýš-

lené použití. Výstup tvorby informační části rámce uvádí kapitola 5 Metamodel a Příloha B 

Definice metamodelu. 

Tvorba obsahové části navazovala na předchozí výstupy a spočívala zejména v určení rele-

vantních hledisek a tedy i zájmů pro konkrétní fázi a krok. Při identifikaci hledisek byly 

použity standardy ISO/IEC/IEEE 42010 (2011) a ISO/IEC 10746-1 (1998) pro zajištění 

relevantního rozsahu popisu architektury a pro zajištění věcného obsahu byla posouzena 

hlediska uváděna v rámci TOGAF, ArchiMate a RM-ODP. Identifikovaná hlediska byla 

pojmenována a doplněna o popis. Definice dvou hledisek v rámci business architektury 

byly převzaty z literatury (Osterwalder 2009, BMM 2010). Pro určená hlediska byly ná-

sledně vyhledány vhodné referenční modely jako reprezentativní příklady osvědčených 

postupů a praxe pro konkrétní etapu návrhu. Pro stěžejní hlediska byly vytvořeny vlastní 

referenční modely, které tvoří klíčovou součást vytvořeného rámce. Výstup tvorby obsaho-

vé části uvádí kapitola 6 Hlediska a Příloha A Organizace SDI a Příloha C Přehled obsaho-

vé části rámce.    

  

                                                 
29

 ArchiMate je modelovací jazyk pro podnikovou architekturu volně dostupný ve verzi 2.1 na adrese: 

http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc 
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2 Problémy budování SDI 

Kapitola v širším kontextu dokumentuje typické problémy uváděné v literatuře při imple-

mentaci a rozvoji SDI (Australian local government association 2007, Giff 2002, Ratia 

2011, Vandenbroucke 2008, Williamson 2006). Účelem kapitoly je uvést příklady problé-

mů, které mají spojitost s tématem práce a využít tuto znalost v navazujících krocích při 

tvorbě architektonického rámce. Nalezené problémy byly pro lepší názornost roztříděny 

do čtyř oblastí podle domén podnikové architektury a dále na problémy samotného procesu 

budování SDI. Závěr kapitoly zmiňuje možnosti využití identifikovaných problémů.  

2.1 Problémy v business oblasti   

Ukazují mimo jiné na slabou funkci governance, která neplní dostatečně svou roli při plá-

nování rozvoje SDI a prosazování dlouhodobé koncepce vyžadující politickou podporu. 

Často jsou upřednostňovány krátkodobé cíle řešící naléhavé problémy, což v delším hori-

zontu vede k nezvládatelnému stavu. V případě existence dlouhodobější koncepce, chybí 

mechanismus na řešení konfliktů pro upřednostňování krátkodobých a dlouhodobých cílů 

nebo protichůdných požadavků, který by měl dostatečně efektivní vliv na implementaci. 

Při definování cílů je kladen malý důraz na kvalitu služeb, jak z externího hlediska 

(SLA)
30

, tak i z interního (OLA)
31

, což neumožňuje prokazatelně deklarovat kvalitu posky-

tovaných služeb.   

Současná organizace SDI složená z velkého počtu zainteresovaných subjektů není schopná 

efektivního a hospodárného provozu informační infrastruktury, což se projevuje časově 

náročným rozhodovacím a schvalovacím procesem, který neodpovídá potřebě rychlé reak-

ce na přicházející změny. Jednotlivé subjekty nedostatečně komunikují a kříží své pravo-

moce. Pokud dojde ke spolupráci, vytvářejí se komplikované bilaterální vztahy a smlouvy, 

které jsou netransparentní, nestandardní a ve výsledku omezující. Velké subjekty z titulu 

své síly usilují o získání větší moci a kontroly, naopak menší subjekty cítí bezradnost při 

prosazování svých zájmů.  

Zároveň chybí transparentní propojení business domény na technickou infrastrukturu, což 

znemožňuje adekvátní rozhodování. Současné business modely nejsou schopné postihnout 

komplexní hodnotové řetězce, ve kterých vznikají datové produkty a služby, což se odráží 

v neúčelném licencování dat, v obtížném stanovení ceny za produkty a služby a v nedosta-

tečném využití současných možností pro dodávku a distribuci. Licenční podmínky neod-

povídají potřebám uživatelů, jsou nejasné a licenční modely jsou vzájemně nekompatibilní, 

což má přímý dopad na použitelnost dat. 

Míra adopce SDI je malá a perspektiva růstu nejasná. Není zajištěn dostatečný vstup sou-

kromých investic a s tím spojený rozvoj produktů s přidanou hodnotou, které plní roli kata-

lyzátoru růstu SDI. 

  

                                                 
30

 SLA (Service level agreement). 
31

 OLA (Operational level agreement). 
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2.2 Problémy v informační oblasti 

Souvisí se samotným použitím dat a uvádí neexistenci vhodné licence, neexistující nebo 

nekvalitní informace o datových produktech, komplikované byrokratické postupy, příliš 

vysokou cenu nebo striktní licenční podmínky neumožňující např. aktualizovat data. 

Samotné datové produkty jsou mezi sebou nekompatibilní, protože neexistuje kanonický 

datový model, který by umožňoval definovat datový produkt v neutrální formě. Není určen 

business vlastník dat, což má vliv na kvalitu dat, komplikuje rozhodovací procesy a finan-

cování. Data jsou vytvářena bez účasti vlastníka procesu, což snižuje kvalitu datových 

produktů, protože jejich parametry neodpovídají požadavkům business procesu. Některá 

užitečná data nejsou dostupná, oproti tomu jiné datové sady jsou duplicitní. Chybí infor-

mace o datových potřebách státu při výkonu veřejné správy a definice datového portfolia, 

což neumožňuje řídit datové iniciativy s ohledem na maximalizaci přínosů a minimalizaci 

nákladů. 

2.3 Problémy v aplikační oblasti  

Integrace dat na aplikační úrovni naráží především na problémy identifikované výše. Ne-

zralost aplikačních standardů se projevuje v nejednoznačné interpretaci při implementaci. 

Chybí kritéria pro hodnocení shody se standardy a certifikační autorita. Obecně je zde pro-

blém s hodnocením kvality softwarových produktů a kritérii pro výběr hotových řešení. 

Současný způsob přístupu k datům neumožňuje transakční zpracování s ohledem na za-

bezpečení, zpoplatnění a licencování. Nedostatečná je i identifikace uživatelů a související 

správa přístupových práv. Aplikace vznikají bez dlouhodobější koncepce, což se projevuje 

v jejich redundanci a neschopnosti spolupracovat. 

2.4 Problémy v technologické oblasti 

Pramení z velkého množství technologií, a nedostatku znalostí a kvalifikovaného personá-

lu, který by dokázal tyto technologie účelně využít. A zároveň chybí propojení na business 

hodnotu, kterou daná technologie přináší, čímž nemůže opodstatnit svou složitost, velké 

pořizovací a provozní náklady. 

2.5 Problémy procesu budování SDI 

Jsou dány velkým počtem zainteresovaných subjektů a jejich odlišnými zájmy, což kom-

plikuje dosažení shody a stanovení priorit. Nezohlednění rozdílné motivace a způsobu 

hodnocení u organizací působících v tržním a netržním prostředí vede k špatné interpretaci 

hodnotového systému. Nejednoznačné vymezení SDI vede k organizačním konfliktům a 

disfunkcím, stejně jako málo formalizované potřeby a cíle. Subjekty nejsou ztotožněny 

s vizí, což se projevuje neakceptováním pravidel, slabou mírou spolupráce a nekoordino-

vaným postupem. Chybí jasný model pro vytváření hodnoty prostřednictvím SDI a jeho 

hodnocení, což se projevuje v nedostatečném plánování rozvoje a chybějících zdrojích. 

Vývoj je nárazový, což se odráží i na nárazovém financování, které neumožňuje provoz 

kontinuálních činností. 
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Iniciativy SDI jsou budovány mimo iniciativy e-government
32

, což neumožňuje sdílet prv-

ky infrastruktury a lépe optimalizovat provoz. Neexistence zpětné vazby vede k vývoji bez 

zohlednění potřeb uživatelů, stavu prostředí a nových trendů v ICT
33

. Nedostatečná osvěta 

brání ve využití prostorových informací a znalostí při běžných pracovních činnostech, což 

se projevuje ve slabé poptávce po produktech a službách. Není kladen důraz na klíčovou 

funkci infrastruktury, což se odráží v nedostatečně stanovené misi. 

Informace o architektuře nejsou zohledněny a architektonická praxe není aplikována 

na vrcholné úrovni, což neumožňuje řídit přechodové stavy a koordinovat výstupy projek-

tů. Obecně je malá pozornost věnována samotnému procesu budování SDI, což se projevu-

je na kvalitě výstupu. Příliš úzce zaměřené metody neumožňují budovat komplexní 

infrastruktury, protože opomíjejí důležité vlastnosti a vazby. 

Při financování SDI se v malé míře uplatňují soukromé investice, což brzdí přirozený růst. 

Při investicích do infrastruktury chybí garance budoucích výnosů, což brání vstupu sou-

kromých investorů. Stát nevhodně reguluje případné negativní dopady selhání trhu a přiro-

zeného monopolu při budování SDI, což má vliv na udržitelnost provozu infrastruktury. 

Nedostatečné zkušenosti z alternativního financování v segmentu veřejných infrastruktur a 

nerespektování aktuální politické a ekonomické situace vede k nejasnému modelu financo-

vání a tím k ohrožení provozu a rozvoje. 

2.6 Využití identifikovaných problémů 

Výše uvedené problémy mají několik směrů využití. Mohou sloužit jako podklad pro 

upřesnění vize a stanovení cílů u konkrétních iniciativ a zároveň motivovat k zahájení vý-

zkumu v oblasti metodické podpory pro budování SDI. A v neposlední řadě byly přínosné 

pro určení předmětu práce, kterým je uplatnění řízené architektury při budování SDI. Iden-

tifikované problémy spadají do níže uvedených oblastí, které zpravidla motivují k zahájení 

praxe řízené architektury (Introduction 2011): 

 Narůstající složitost. 

 Nesoulad jednotlivých domén při podpoře business cílů. 

 Slabá orientace na zákazníka a dlouhá reakční doba. 

 Problémy v kvalitě produktů a služeb. 

 Potřeba vyhovět standardům a nutnost splnění legislativních podmínek. 

 Neefektivní spolupráce a využívání zdrojů. 

 Narůstající náklady na IT. 

Uplatnění řízené architektury vnáší potřebnou míru transparentnosti a tím umožňuje efek-

tivní řízení a součinnost napříč komplexním prostředím SDI. Uplatnění řízené architektury 

tak napomáhá řešit celou řadu nastíněných problémů. Cíl práce, ve formě architektonické-

ho rámce, je klíčovou součástí pro ustavení praxe řízené architektury a následující kapitola 

uvádí východiska pro jeho tvorbu.   

                                                 
32

 e-government: označení používané pro výkon veřejné správy za přispění prostředků elektronické 

komunikace.     
33

 ICT (Information and communications technology). 
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3 Východiska tvorby architektonického rámce pro 
budování SDI 

Návrh nebo změna jakékoli složité soustavy vyžaduje spolupráci mnoha odborníků a záro-

veň vhodnou metodickou podporu. Základní východiska pro tyto metodiky lze hledat 

u sociotechnických systémů a jejich ekonomických interpretací, které uvádí Kopčaj 

(1997), stejně jako v souvislostech mezi mírou organizace systémů a odpovídajícím infor-

mačním obsahem, na což upozorňuje Stonier (2002). 

Důvodem je, že podnik s plynoucím časem stárne, a to ne pouze z pohledu technického 

subsystému, ale i v oblasti znalostí, které ztrácejí význam. Energii je proto potřeba kromě 

provozních činností zaměřit také na budoucnost, tzn. investovat do zlepšování, inovací, 

vývoje a výzkumu. Podnik si tak musí zajistit prostředky nejen na svůj provoz, 

ale i na svou budoucnost. Lépe uspořádaný podnik zároveň lépe využívá energii lidí 

ke konání produktivní práce, jelikož informační obsah ve formě idejí a sdílených vizí po-

máhá vhodně usměrňovat energii jednotlivců. 

Při vnímání SDI jako komplexního sociotechnického systému, který se buduje a vyvíjí 

v čase, je proto potřeba volit vhodné metodické prostředky pro stanovení jasné koncepce, 

pro umožnění řiditelnosti, plánování, odhad nákladů a pro identifikaci případných problé-

mů a neshod. 

Následující podkapitoly proto uvádějí stěžejní východiska a jejich uplatnění při tvorbě 

architektonického rámce, který bude sloužit pro podporu návrhu a implementace SDI. 

3.1 Metodické požadavky 

Problémy související s procesem budování SDI uvedené v předchozí kapitole poukázaly 

na nedostatečné použití odpovídajících metod, které by dokázaly překlenout problémy spo-

jené s budováním komplexních architektur. Na tuto skutečnost reaguje Jones (2009), 

který zformuloval následující požadavky pro obecnou metodu vývoje SDI:  

 Poskytnout všem zúčastněným stranám způsob pro efektivní analýzu, návrh 

a plánování.  

 Zohlednit architekturu SDI, aplikovat postupy běžné u podnikové architektury 

a architektury systémů. 

 Uplatnit strategie pro řešení složitosti. 

 Aplikovat osvědčené postupy. 

 Realizovat cílená školení podle procesních rolí se zaměřením na výsledky.  

Zároveň jako klíčový aspekt uvedl transparentnost, která při aplikaci na všech úrovních 

dovoluje porozumět podstatě problému a zdrojům motivace ostatních stran. Uplatnění 

transparentnosti se tak stává předpokladem pro nalezení shody. Jones (2009) dále uvedl 

seznam schopností, které by hypotetický rámec pro budování SDI měl realizovat: 

 Umožnit identifikovat motivátory a požadavky, které ovlivňují návrh SDI. 

 Umožnit analýzu a formulovat kroky vedoucí k cíli.  
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 Umožnit návrh součástí SDI a případnou volbu alternativ. 

 Umožnit stanovení závislostí s ohledem na implementační projekty. 

 Umožnit konstruovat specifické pohledy na SDI pro konkrétní účely. 

 Umožnit určit pracnost, náklady, rizika a časový rámec pro implementaci. 

 Umožnit přijímání transparentních rozhodnutí s vazbou na požadavky a ekonomic-

ké opodstatnění. 

 Umožnit hodnocení a zajištění kvality. 

Všechny zde uvedené požadavky a schopnosti budou platnými vstupy pro tvorbu architek-

tonického rámce.   

3.2 Existující metody  

Při budování SDI lze uplatnit celou řadu existujících metod z různorodých oblastí, 

např. řízení IT a služeb, kvality, rizik nebo governance. Z pohledu této práce budou upřed-

nostněny postupy zaměřené na proces budování SDI a uplatnění architektonického pohle-

du. Explicitně postup pro budování SDI popisuje Coleman (1997), Vaez (2012) a Cooper 

(2012).    

Coleman uvádí tyto kroky při budování SDI: 

 Zajištění trvalé a aktivní podpory státu při budování SDI. 

 Vyhodnocení požadavků, omezení a příležitostí. 

 Stanovení priorit pro implementaci. 

 Příprava repositáře pro metadata. 

 Zapojení všech zúčastněných stran. 

 Budování organizace a umožnění koordinace. 

 Vývoj standardů a zásad. 

 Monitorování projektů. 

 Překonávání překážek při implementaci. 

Vaez uvádí následující kroky pro budování SDI: 

 Identifikace klíčových zainteresovaných subjektů. 

 Vytvoření právních předpisů. 

 Budování kapacit. 

 Identifikace základních datových sad. 

 Pořizování digitálních dat. 

 Pořizování metadat a jejich zpřístupnění. 

 Budování technické architektury. 
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 Zpřístupnění dat. 

 Monitorování a reporting. 

Cooper uvádí tyto procesy při vývoji SDI:   

 Zahájení tvorby obsahující formulaci vize, sestavení týmu, vytvoření rámce pro 

SDI, získání podpory pro financování. 

 Vytvoření SDI a průběžná správa. 

 Hodnocení funkčnosti SDI a kvality dat, metadat a služeb. 

 Správa vztahů zainteresovaných subjektů. 

V oblasti řízení podnikové architektury je upřednostňována univerzální a neutrální metoda 

ADM
34

 pro budování komplexních architektur ve veřejném i soukromém sektoru, jenž 

uvádí následující fáze: 

 Přípravná fáze. 

 Vize architektury. 

 Business architektura. 

 Architektury informačních systémů. 

 Technologická architektura. 

 Příležitosti a řešení. 

 Plánování migrace. 

 Governance implementace. 

 Řízení změn v architektuře. 

 Řízení požadavků.    

Částečně využít lze i metodu pro plánování pomocí schopností, která vznikla původně pro 

potřeby rezortu obrany (Capabilities Based Planning 2013). Metoda identifikuje transfor-

mační programy, alokuje potřebné zdroje a kontroluje aktivity a výstupy. Využití schopnos-

tí jako plánovacího nástroje vhodně doplňuje univerzální metodu ADM a umožňuje 

propojit strategickou oblast SDI s oblastí návrhu SDI, která je předmětem této práce. 

Metody explicitně zmiňující postup budování SDI mají některé podobné kroky a tyto kro-

ky lze rovněž nalézt i u univerzální metody ADM. Proto bude metoda ADM použita jako 

základní metodický prvek a bude sjednocovat specifické kroky výše uvedených metod. 

Výsledná metoda bude iterativní a bude rozlišovat tři základní stavy SDI: návrh, imple-

mentaci a provoz. 

                                                 
34

 ADM (Architecture development method) je součástí architektonického rámce TOGAF (The open group 

architecture framework) ve verzi 9.1 a volně dostupná na adrese: 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf91-doc/arch/toc-pt2.html  
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3.3 Hodnocení SDI 

Praxe hodnocení SDI je všeobecně akceptována, zejména díky velkým investicím na vy-

budování takto komplexních infrastruktur a díky očekávaným dopadům na společnost 

(Crompvoets 2008, s. 1). Hodnocení SDI by mělo mít své místo v metodě pro budování 

infrastruktury, a to zejména z pohledu efektivity samotné metody při budování SDI a 

z pohledu přínosů SDI pro společnost. Lance (2006) zmiňuje několik dimenzí pro hodno-

cení SDI: 

 Okamžik, kdy k hodnocení dochází, přičemž hodnocení může probíhat před zahá-

jením iniciativy, po jejím ukončení, nebo průběžně. 

 Místo hodnocení v hodnotovém řetězci, kde lze hodnotit vstupy, výstupy nebo do-

pady na společnost (Obrázek 1).  

 Perspektivy hodnocení, které záleží na předmětu hodnocení, např. spokojenost uži-

vatelů, spolehlivost technické platformy, plnění cílů apod.  

 Zdroj poptávky po hodnocení, jenž může být interní nebo externí. 

 Účel hodnocení, kterým může být kontrola, sebereflexe, umožnění dialogu a nale-

zení shody anebo výzkum.    

 

Obrázek 1 Kontext pro hodnocení SDI v rámci hodnotového řetězce, 

přepracováno z Lance (2006) 

Uplatnění hodnocení SDI při tvorbě rámce lze formulovat s ohledem na výše zmíněné di-

menze následovně. Hodnocení SDI bude integrální součástí architektonického rámce a 

samotné hodnocení bude probíhat průběžně. Místem pro hodnocení budou vstupy, výstupy 

a výsledky. Perspektivy hodnocení budou upřesněny v příslušné části metody. Zdrojem 

poptávky po hodnocení bude interní organizace a primárním účelem tohoto hodnocení bu-

de sebereflexe s důrazem na trvalé zlepšování. 
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3.4 Standardizace 

Standardem, ve smyslu technické normy, rozumíme podrobný předpis, který stanovuje 

důležité parametry či vlastnosti produktů, součástí, služeb nebo pracovních postupů (Tech-

nická norma 2013). Organizace aplikují standardy, zejména aby (Márkus 2011):  

 Zamezily zbytečným investicím. 

 Zvýšily výkonnost a kvalitu. 

 Zamezily duplicitním činnostem. 

 Zlepšily řízení rizik.   

SDI potřebuje pro svou činnost a poskytování klíčových služeb součinnost zapojených 

subjektů, což vyžaduje schopnost spolupráce. Standardizace, resp. aplikace vytvořených 

standardů, je prostředkem pro umožnění spolupráce. Standardy je možné uplatnit ve všech 

doménách podnikové architektury s ohledem na způsob provozu a business potřeby.  

V kontextu SDI je standardizace využita primárně pro zajištění interoperability
35

 na úrovni 

dat, aplikací a technologií. Používané standardy mají charakter návrhových specifikací, 

které definují způsob chování nebo technické charakteristiky prvků infrastruktury, 

které budou předmětem implementace. 

Mezi hlavní standardizační organizace s dopadem na SDI lze zařadit Open geospatial con-

sortium
36

 (OGC), Technickou komisi 211
37

 Mezinárodní organizace pro standardizaci 

(ISO) a Technickou komisi 287
38

 Evropského výboru pro standardizaci (CEN). Z pohledu 

regulačních organizací lze uvést Federal geographic data committee
39

 (FGDC) 

a Evropskou komisi
40

 v případě INSPIRE. 

Východisko standardizace bude uplatněno v architektonickém rámci při návrhu SDI a 

v doménách relevantních pro zajištění interoperability. V informační doméně zejména 

s ohledem na syntaxi a sémantiku, v aplikační doméně s ohledem na rozhraní a chování 

služeb, a v technologické doméně s ohledem na komunikační protokoly. Standardy budou 

hrát klíčovou roli hlavně při specifikaci řešení, definici abstraktních stavebních bloků a 

rovněž při výběru specifických stavebních bloků.  

3.5 Referenční modely 

Modelem rozumíme soubor relevantních znalostí o ontologické entitě (Křemen 2007). Re-

ferenční model lze jednoduše definovat jako model, jehož účelem je být předlohou pro 

nový model nebo umožnit porovnání s jiným modelem. Referenční modely zpravidla slou-

ží pro dokumentaci osvědčených postupů, k zachycení typických řešení nebo vzorů a 

k abstrakci složitých modelů. 

                                                 
35

 Schopnost spolupráce je na technické úrovni označována jako interoperabilita a definována jako schopnost 

dvou a více systémů vyměňovat a používat informace (IEEE Std 610.12 1990). 
36

 http://www.opengeospatial.org 
37

 http://www.isotc211.org 
38

 http://www.centc287.eu 
39

 http://fgdc.gov 
40

 http://ec.europa.eu 
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Při práci na návrhu SDI se setkáváme s referenčními modely architektur. Tyto modely re-

prezentují potřeby uživatelů a trhu, zkušenosti a znalosti z již existujících architektur. Zá-

roveň zohledňují schopnosti současných technologií a požadavky plynoucí z business 

motivace (Obrázek 2).         

 

Obrázek 2 Role referenčního modelu architektury (Cloutier 2010)  

Východisko referenčních modelů bude uplatněno v architektonickém rámci dvojím způso-

bem. Jednak budou identifikovány vhodné existující referenční modely, které se stanou 

součástí popisu jednotlivých fází metody s účelem prezentovat dobrou praxi. A dále budou 

vytvořeny vlastní referenční modely, které budou sloužit jako obsahový základ rámce.  

3.6 Definice rámce 

Předešlé kapitoly uvedly základní východiska tvorby architektonického rámce pro budová-

ní SDI. Rámec bude sloužit pro podporu návrhu a implementace SDI. Jeho primárním uži-

vatelem bude organizační jednotka zodpovědná za návrh architektury. 

Rámec bude členěn do tří souvisejících částí: 

 Procesní, která bude založená na ADM, s cílem umožnit iterativní budování a po-

stupné zlepšování.  

 Informační, jenž uvede rozsah informací potřebný pro řízení architektury SDI a bu-

de reprezentována ve formě metamodelu.  

 Obsahové, zaměřené na adresované zájmy při tvorbě architektury SDI a na rele-

vantní referenční modely.   
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Rozsah rámce bude pokrývat oblast návrhu SDI a bude rozlišovat činnosti strategické, ná-

vrhové, implementační a provozní (Obrázek 3).  

 

Obrázek 3 Vymezení rozsahu architektonického rámce  

Zmíněné oblasti používají zpravidla své vlastní metody, proto je potřeba nalézt vhodná 

rozhraní a tyto oblasti propojit. K propojení návrhové oblasti se strategickou budou sloužit 

schopnosti, motivační prvky a formulované strategie. K provázání návrhové oblasti s im-

plementační budou využity formální specifikace řešení a plán implementace. K reflektová-

ní provozní oblasti bude sloužit systém monitorování.   
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4 Metoda budování architektury SDI 

Představuje hlavní výstup práce. Zaměřuje se na popis metody pro budování architektury 

SDI a dokumentuje procesní část rámce, která propojuje dvě zbývající části, informační a 

obsahovou, do souvislého celku. 

Metoda je rozdělena na jedenáct fází, které jsou při grafickém znázornění zobrazeny 

v kruhové sekvenci navozující iterativní charakter metody (Obrázek 4). Sekvenčnost fází 

zdůrazňuje důležitost zohlednění každé fáze v rámci iterace, a to i za předpokladu, že bude 

mít pro konkrétní iteraci minimální rozsah. Důvodem je pokrytí všech zájmů, a případná 

integrace požadavků a připomínek za každou oblast, stejně tak, jako vyřešení dopadů ply-

noucích z jiných fází. A v neposlední řadě tato sekvenčnost sleduje cíl ustavit kontinuální 

praxi, čehož je dosaženo zahájením další iterace. 

Jednotlivé fáze mají ve svém grafickém znázornění uvedeno číslo podkapitoly a písmen-

nou zkratku odkazující na příslušnou fází generické metody ADM
41

. Navržená struktura 

metody se od původní generické metody ADM liší rozdělením informační (C1) a aplikační 

(C2) architektury do dvou samostatných fází a začleněním přípravné fáze (P) přímo do 

iterace ADM. 

 

Obrázek 4 Struktura metody pro budování architektury SDI, 

upraveno (Introduction: Architecture Development Cycle 2011) 

  

                                                 
41

 Symboly „P“ (z angl. preliminary) u přípravné fáze a „R“ (z angl. requirements) u fáze řízení požadavků 

nejsou v generické metodě ADM uvedeny a slouží jako zkratky příslušných fází pouze v textu této práce. 
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Kromě sekvenčního principu pro fáze, který určuje předchůdce a následníka, je dále uplat-

něn princip průběžného vyhodnocení, který je zastoupen fází řízení požadavků (R). 

V grafickém pohledu je tento princip znázorněn umístěním fáze R uprostřed pomyslného 

kruhu. Řízení požadavků se řadí mezi tzv. běžné činnosti, které je potřeba vykonávat 

v průběhu každé fáze, protože každá fáze může tyto činnosti ovlivnit. Mezi běžné činnosti 

lze kromě řízení požadavků zařadit i všechny průřezové činnosti jako je např. řízení rizik, 

bezpečnosti a kvality. 

Metoda se věnuje klíčovým fázím životního cyklu SDI, od vize (A), návrhu (B, C1, C2, 

D), přes implementaci (E, F, G) až po provoz (H), resp. iterativně prochází tyto fáze 

s cílem postupně zlepšovat a budovat nové schopnosti SDI při současném zohlednění ar-

chitektonických požadavků, identifikovaných vlivů a formulovaných strategií. 

Metoda klade důraz na návrhové fáze řešící jednotlivé architektonické domény SDI, 

tzn. vizi architektury (A), business (B), informační (C1), aplikační (C2) a technologickou 

(D) doménu. Dále na roli governance v architektonické práci (B, G) a na budování zpětné 

vazby s účelem ustavit kontinuální architektonickou praxi (H). Metoda je popsána 

z pohledu organizační jednotky zodpovědné za návrh architektury SDI.  

Jednotlivé fáze obsahují zpravidla sekvenční kroky. U návrhových fází, kde jsou výstupem 

architektonické modely, nemusejí být kroky striktně sekvenční, nicméně snahou bylo je 

logicky řadit, a to tak, aby krok následující měl k dispozici výstupy kroku předcházejícího, 

což je zpravidla relevantní při prvních iteracích ADM, kdy nejsou k dispozici požadované 

vstupy. Kroky v těchto fázích je vhodné iterativně procházet a upřesňovat, tzn. je možné je 

chápat jako paralelní činnosti. 

U relevantních fází a kroků je na konci kapitoly uvedena shrnující metodická tabulka uvá-

dějící použité koncepty metamodelu, hlediska, vytvořené referenční modely a externě do-

stupné referenční modely aplikovatelné v daném kroku nebo fázi. 

Stěžejní návrhové fáze včetně vize (A-D) jsou rozpracovány v detailnějších krocích, 

které odpovídají samostatným podkapitolám. Tyto kroky jsou strukturovány následovně: 

 Na začátku je uveden minimální teoretický základ, který slouží pro představení a 

opodstatnění zmíněných činností a souvislostí. 

 Následují reálné příklady, které propojují zmíněnou teorii na zkušenosti z praxe a 

tím jednak uvádějí osvědčené postupy a díky názornému příkladu přispívají k lepší 

použitelnosti metody. 

 Další pasáž se věnuje stručnému popisu tvorby architektonických modelů. 

 Závěr kapitoly zmiňuje vlastní výstupy, doporučení a přehledovou tabulku pro pro-

pojení metody na informační a obsahovou část. 
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U návrhových fází (B-D) lze popis metody zobecnit do následujících kroků, přičemž rozdíl 

mezi jednotlivými fázemi spočívá v rozdílné předmětné oblasti (Introduction: Architecture 

Development Cycle 2011): 

 Výběr vhodných referenčních modelů, hledisek a nástrojů. 

 Vytvoření popisu současného stavu. 

 Vytvoření popisu cílového stavu. 

 Identifikace rozdílů mezi současným a cílovým stavem. 

 Identifikace klíčových aktivit pro dosažení cílového stavu. 

 Vyřešení dopadů napříč doménami. 

 Zajištění revize ze strany zainteresovaných subjektů. 

 Finalizace architektonických artefaktů a formální dokumentace.   

4.1 Přípravná fáze 

Přípravná fáze (P) je svým charakterem metafází, protože se přímo nepodílí na tvorbě ar-

chitektury, ale vytváří podmínky umožňující výkon samotné architektonické práce. Tato 

fáze má za cíl rozvíjet schopnost
42

 pro řízení architektury (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5 Schopnost pro řízení architektury SDI s naznačením stavebních bloků, které ji tvoří 

a odkazem na ADM zajišťující její rozvoj   

Z podstaty schopnosti vyplívá, že musí být budována postupně, a to v závislosti na poptáv-

ce po architektonické práci a na základě ukazatelů výkonnosti architektonické praxe. 

Z tohoto důvodu byla tato fáze začleněna přímo do iterace ADM, oproti původní metodě, 

aby mohla být zohledněna při každém průběhu ADM.  

V této fázi jsou doporučeny následující kroky (Preliminary Phase: Steps 2011): 

 Určit rozsah ovlivněných organizací, včetně legislativních dopadů. 

 Integrovat schopnost pro řízení architektury do existujícího prostředí. 

 Budovat schopnost pro řízení architektury. 

                                                 
42

 Více o konceptu schopností uvádí kapitola 4.2.4 Schopnosti v rámci vize architektury a kapitola 4.3.3 

Schopnosti v rámci business architektury. 
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Účelem přípravné fáze je zajistit úspěšnou iteraci ADM. Fáze by zároveň měla rozšířit 

povědomí o řízení architektury a budování SDI. Klíčovým výstupem této fáze je přizpůso-

bený architektonický rámec a organizace architektonické práce. Tato fáze by měla rovněž 

vyškolit klíčové uživatele pracující s architektonickými produkty. Školení by se měla za-

měřit na představení architektonického rámce a konkrétní přínosy řízené architektury pro 

představitele dotčených oblastí. 

Novou podnikovou disciplínu je pak potřeba vhodně začlenit do existující struktury gover-

nance. S tím souvisí i určení sponzora SDI, určení organizace zodpovědné za návrh, im-

plementaci a provoz. Toto formální oddělení je potřeba z důvodu prokazatelné kontroly, 

transparentního financování a řízení a jasného zadání architektonické práce. 

Před zahájením první iterace je potřeba zhodnotit připravenost pro budování SDI a nastavit 

tak reálná očekávání pro navazující fázi, kterou je vize architektury (A). Připravenost by 

měla být posouzena z interního i externího pohledu. Interní pohled posuzuje úroveň existu-

jících schopností, externí pohled omezení prostředí a existenci poptávky. Vzhledem 

k charakteru SDI je rovněž vhodné v přípravné fázi identifikovat relevantní právní předpi-

sy a navrhnout způsob komunikace vůči zainteresovaným subjektům. Hodnocení interních 

a externích vlivů je později prováděno na provozní bázi, jakmile je vybudována příslušná 

infrastruktura ve fázi změny v architektuře (H). 

Delgado (2005) zmiňuje kritéria, která lze použít při ohodnocení připravenosti pro budo-

vání SDI. Kritéria jsou rozdělena do pěti základních faktorů (Tabulka 1). Uvedená kritéria 

jsou povinná a musí být splněna pro konstatování připravenosti pro SDI. Jednotlivá kritéria 

jsou díky fuzzy
43

 přístupu hodnocena ve stupnici vyjadřující míru připravenosti pomocí 

11 hodnot. 

  

                                                 
43

 Fuzzy logika oproti dvouhodnotové logice používá funkci příslušnosti k daným množinám a může tak 

vhodněji popisovat stavy, které nejsou zcela jasně ohraničené (Fuzzy logic 2014).  
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Tabulka 1 Kritéria pro hodnocení připravenosti SDI v rámci přípravné fáze (Delgado 2005)   

Faktor Kritérium 

Organizace Politická vize 

Organizační vedení 

Zastřešující právní rámec 

Dostupnost dat Dostupnost digitálních dat 

Dostupnost metadat 

Lidé Kompetence 

Kultura SDI a vzdělávání 

Individuální vedení 

Síť pro přístup Internet 

Telekomunikační infrastruktura 

Dostupnost programového vybavení 

Finanční zdroje Financování státem 

Data pořizována s ohledem na návratnost investice   

Zapojení soukromého sektoru 

 

Protože přípravná fáze musí kromě vytvoření architektonického rámce zahájit také samot-

nou architektonickou činnost, je potřeba se zaměřit na tyto základní architektonické schop-

nosti: 

 Návrh architektury SDI formou architektonických pohledů, jak uvádí příslušné fáze 

této metody. A zajištění repositáře pro tyto artefakty. 

 Identifikace a řízení rizik spojených s návrhem architektury SDI. 

 Vnitřní a vnější sladění návrhu architektury SDI. Vnitřním sladěním je myšleno do-

sažení shody nad návrhem mezi zainteresovanými subjekty. Vnějším sladěním je 

myšlena integrace ostatních národních iniciativ, např. e-government a zejména 

nadnárodních SDI iniciativ jako je INSPIRE nebo Evropská architektura pro inte-

roperabilitu
44

.  

 Zajištění shody implementace s návrhem SDI. Minimálně je potřeba definovat 

governance pro specifikaci implementačních projektů a stanovit systém revizí 

v průběhu jejich realizací.  

Tyto schopnosti tvoří základ provozní jednotky zodpovědné za architektonickou práci. 

Podle aktuálních potřeb, vzrůstající zralosti SDI a vzrůstající zralosti řízení architektury se 

zmíněné schopnosti budou dále upravovat a rozrůstat. Z tohoto důvodu byla tato fáze zařa-

zena za fázi navrhující změny (H) a před fázi upravující vizi architektury (A). Při zahájení 

                                                 
44

 Vize Evropské architektury pro interoperabilitu (EIA) byla vytvořena v rámci programu ISA Evropské 

komise, http://ec.europa.eu/isa    
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prací je potřeba počítat alespoň s jedním architektem na plný úvazek. Při plném provozním 

stavu by jednotka měla mít pět pracovníků a v každé doméně svého architekta. 

Pro budování architektonické schopnosti lze rovněž použít ADM. V tomto případě bude 

rozsah omezen na schopnost pro řízení architektury. Výstupem bude návrh, implementace 

a provoz organizační jednotky zodpovědné za řízení architektury SDI. Jelikož na začátku 

takováto provozní jednotka neexistuje, resp. její kompetence jsou limitované, fragmento-

vané a organizačně distribuované, má tato fáze zpravidla formu projektu. Cílem tohoto 

projektu je vybudovat provozní jednotku a ustavit základní architektonické procesy 

i za podpory externí organizace a vhodně doplněného architektonického týmu. Takto vy-

budované kompetence mohou následně přecházet na nově vzniklou provozní jednotku.  

Tabulka 2 Shrnutí přípravné fáze 

Koncepty metamodelu Právní předpis: publikované písemné vyjádření právních pravidel, vydané 

orgánem veřejné moci s odpovídající pravomocí a vzniklé stanoveným 

postupem (Právní předpis 2014). 

Hlediska Přehled legislativy: uvádí seznam relevantních právních předpisů, které je 

potřeba zohlednit při návrhu nebo vyvolat jejich změnu.  

Vytvořené referenční modely Schopnost pro řízení architektury SDI (Obrázek 5). 

Externí referenční modely V podmínkách České republiky je možné využít jeden z výstupů 

výzkumného projektu Politika státu v oblasti prostorových dat, jehož 

zadavatelem bylo Ministerstvo vnitra České republiky, zmíněný výstup 

(Javůrek 2009) mapuje právní předpisy z následujících oblastí: 

 Informační systémy veřejné správy 

 Životní prostředí 

 Státní mapová díla 

 Územní plánování a stavební úřad 

 Státní statistické služby 

 Ochrana a přístup k informacím 

Kritéria pro hodnocení připravenosti SDI (Delgado 2005).  

4.2 Vize architektury 

Prvotním impulsem pro definování vize je zpravidla zjištění nedostatečného fungování, 

nedostatečné úrovně kvality produktů a služeb, nedostatečné úrovně spolupráce, nedosta-

tečné reakce na změnu, nebo zjištění nedostatečného plnění cílů. Vize architektury nastiňu-

je stav, který řeší zmíněné problémy a umožňuje dosáhnout určené cíle. Dosažení tohoto 

stavu je podmíněno uvědoměním si své role v této vizi a akceptací souvisejících dopadů. 

Vize architektury představuje koncepční model žádaného stavu, nad kterým panuje všeo-

becná shoda.   

Při stanovení vize je potřeba brát zřetel na okolí a ostatní omezující podmínky. Např. úlohu 

SDI v rámci e-government, současnou úroveň infrastruktury pro poskytování služeb Inter-

netu. Ale i postoj společnosti k ochraně duševního vlastnictví a osobních údajů na straně 

jedné a svobodu podnikání a volný přístup k informacím na straně druhé.  
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Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko (Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 2013) uvádí následující příklady zmíněných nedostatků, které mohou vést ke sta-

novení vize: 

„Při realizaci a prosazování jednotlivých úkolů Digitálního Česka Ministerstvo průmyslu a 

obchodu identifikovalo slabé stránky v rámci úzce pojaté koncepce státní politiky. Jak již 

bylo konstatováno výše, resortismus a roztříštěnost problematiky komplikují prosazování 

jednotlivých kroků a chybějící koordinační role digitální ekonomiky na vládní úrovni snižu-

je možnosti pozitivního dopadu zavádění ICT do běžného života podnikatelů a občanů Čes-

ké republiky. V současné době navíc chybí aktivní přístup v koordinaci naplňování cílů 

Digitální agendy pro Evropu na národní úrovni“. 

Příklad vize pro informační infrastrukturu uvádí záměr pro vypracování Strategie rozvoje 

infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (Kubátová 2013):    

„Česká národní geoinformační strategie usiluje o vytvoření informační infrastruktury, kte-

rá zajistí, že základní geografické informace budou snadno dostupné pro všestranné využi-

tí. Prostorová infrastruktura vychází ze široké spolupráce zainteresovaných subjektů 

napříč společností, technických řešení, principů, datového managementu, datových služeb 

a lidských zdrojů, jejichž kombinace dovoluje, aby geografická data byla efektivně udržo-

vána, rozšiřována a využívána v celé společnosti pro potřeby obyvatel, komerce, průmyslu, 

vědy a veřejné správy“. 

Příklad vhodně definované vize
45

 SDI, z pohledu podnikové architektury, uvádí FGDC 

ve svém strategickém plánu na období 2014 – 2016. Zmíněná vize zdůrazňuje hodnotu 

SDI pro společnost tím, že transformuje prostorová data na informace a znalosti za účelem 

porozumění, ochrany a prosazování národních a globálních zájmů. Dále postihuje podstatu 

infrastruktury tím, že podporuje a umožňuje činnosti s vyšší přidanou hodnotou a zdůraz-

ňuje potřebu adekvátních investic. Není sebestředná, poukazuje na hodnotu pro své okolí. 

Nabádá k efektivní spolupráci, která není zatížena byrokracií. A v neposlední řadě je dosta-

tečně obecná, takže nehrozí, že bude zneplatněna při dosažení konkrétního cíle.  

Iterace ADM začíná definováním vize architektury. Při každé iteraci se vize upřesňuje pod-

le aktuálních podmínek a získaných zkušeností. Přínos iterace je tak možné vnímat 

v kontextu vize architektury a přesněji tak definovat rozsah iterace, řešený problém a 

opodstatnění výstupů.    

V této fázi je doporučeno (Phase A: Architecture Vision: Steps 2011): 

 Identifikovat zainteresované strany. 

 Potvrdit business motivátory a identifikovat omezení. 

 Ohodnotit současné schopnosti a připravenost pro business transformaci. 

 Definovat rozsah pro architektonickou práci. 

 Definovat vizi architektury a zahájit její rozpracování.  

                                                 
45

 „An integrated network comprised of people, data, hardware, software, and procedures through which 

geospatial data are assembled and converted to knowledge and/or information for the purpose of 

protecting and promoting our national interests“ (Federal geographic data committee 2013, s. 3).   
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Vizi architektury je potřeba zpracovat takovým způsobem, aby všechny zainteresované 

strany viděly uplatnění svých zájmů, ale i dopady do své působnosti. Často může docházet 

k protichůdným zájmům a proto je potřeba počítat i se zásadnějšími změnami v organizaci, 

kompetencích, agendách apod. Pouze takovýto holistický přístup může vést k zásadnějším 

zlepšením. Na druhou stranu by reálnost vize měla být podpořena zhodnocením zralosti a 

ostatních limitujících podmínek. Příliš ambiciózní vize, která nerespektuje úroveň zralosti 

a omezující podmínky může negativně ovlivňovat celou iniciativu. Vize musí motivovat 

ke spolupráci a ochotě přijmout změnu. Správná vize popisuje hodnotu, kterou subjekt 

svému okolí přináší a tím opodstatňuje svou existenci.       

Z pohledu iterace ADM je potřeba určit rozsah vize architektury, který bude v dané iterací 

řešen. Rozsah je stanoven na základě čtyř rozměrů (Introduction: Scoping the Architecture 

2011): 

 Dotčené složky architektury (business, informace, aplikace, technologie). 

 Míry detailu pro každou složku. 

 Business segmentu nebo oblasti zájmu. 

 Času a běžných projektových omezení. 

Jak již bylo nastíněno, vize architektury představuje koncepční model žádaného stavu. De-

tailnější rozpracování vize z architektonického pohledu je obsahem této fáze a sestává 

z následujících kroků: 

 Identifikace zainteresovaných subjektů, aby se mohly zapojit do procesu návrhu a 

mohly se identifikovat jejich role, zájmy a očekávání.  

 Analýza hodnotového řetězce prostorových dat pomáhá identifikovat roli SDI 

v tomto řetězci a identifikuje schopnosti, které lze od SDI očekávat. Tento krok je 

podstatný pro ujasnění hranice SDI. 

 Formální stanovení cílů SDI je základem pro návrh architektury, která musí umož-

nit tyto cíle naplnit. Spolupráce zainteresovaných subjektů na definování cílů a je-

jich explicitní vyjádření a provázání na ostatní prvky architektury přináší potřebnou 

transparentnost, která zlepšuje řiditelnost a je předpokladem úspěšné implementace.  

 Identifikace schopností navazuje na vytyčené cíle a potřeby hodnotového řetězce. 

Schopnosti SDI blíže určují, co je potřeba umožnit, aby infrastruktura mohla dodá-

vat produkty a poskytovat služby svým zákazníkům. 

 Určení provozního modelu SDI na základě míry standardizace a integrace procesů 

při dodávce produktů a služeb umožňuje využít známé charakteristiky daného pro-

vozního modelu při návrhu. 

 Výběr vhodných principů odráží hodnoty a způsoby dosahování cílů. Principy ná-

sledně vedou a usměrňují rozhodování v celém životním cyklu SDI. 

 Výběr stavebních bloků nutných pro implementaci tvoří základní model architektu-

ry SDI a shrnuje výstupy této fáze. 

 Ujasnění způsobu financování SDI uzavírá tuto fázi a doplňuje vizi o identifikaci 

toho, co je potřeba financovat. 
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4.2.1 Zainteresované subjekty 

Jednotlivce, skupiny, organizace, nebo jejich třídy mající zájem na výstupu architektury 

nazýváme zainteresovanými subjekty (Definitions 2011). Subjekty mají zpravidla různé 

zájmy, což plyne i z rozdílných rolí, které zaujímají. Nezahrnutí zainteresovaného subjektu 

do procesu návrhu může ovlivnit kvalitu výstupu. Včasné zapojení subjektů do návrhu 

může dříve identifikovat rizika a volit vhodná opatření na jejich kompenzaci. 

SDI je složitá sociotechnická soustava, a proto se na její tvorbě účastní celá řada specialis-

tů. Každý subjekt chce mít jistotu, že jeho zájmy budou zohledněny, a to klade zvýšené 

nároky na architekty a na modelování architektury SDI. Je proto nutné identifikovat jed-

notlivé třídy zainteresovaných subjektů, znát jejich zájmy a poskytovat jim odpovídající 

pohledy na zamýšlenou architekturu s důrazem na informace, které jsou pro ně relevantní, 

a umožňují jim aktivně se podílet na návrhu. Mezi třídy zainteresovaných subjektů lze 

uvést veřejnost, samosprávu, státní správu, firmy, výzkumné a vzdělávací instituce a ne-

státní neziskové organizace. 

Protože SDI jako každá jiná infrastruktura nezačíná stavět na zelené louce, je potřeba hle-

dat zainteresované subjekty mezi stávajícími tvůrci a uživateli prostorových dat. Nejdůleži-

tější jsou přitom subjekty, u kterých je zřejmé, že jimi pořizovaná data využívají i jiné 

subjekty. Nicméně je potřeba hledat také subjekty neformální a subjekty mající potenciál 

poskytovat svá interní data, která pořizují pro svou potřebu. Subjekty je ale potřeba hledat 

vždy mezi všemi zastoupenými třídami. 

Rovněž je potřeba vyhodnotit aktuální legislativu, protože některé subjekty mají povinnost 

pořizovat prostorová data na základě právních předpisů. Pro identifikaci subjektů lze rov-

něž využít opačný postup a využít již existující referenční model pro klasifikaci prostoro-

vých dat a pro danou doménu nebo datovou sadu dohledat příslušný subjekt, pokud 

existuje. Rovněž lze využít existující seznamy institucí, ústavů, úřadů apod.  

Identifikace subjektů je podstatná i pro určení rolí, které v kontextu SDI plní. Hjelmager 

(2008) u podnikového hlediska SDI uvádí těchto šest rolí: 

 Tvůrce dat a služeb. 

 Poskytovatel. 

 Zprostředkovatel. 

 Uživatel. 

 Tvůrce zásad. 

 Tvůrce dat a služeb s přidanou hodnotou. 

FGDC ve strategickém plánu SDI na období 2014 – 2016 uvádí z pohledu veřejné správy 

následující role: 

 Lídr. 

 Partner. 
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 Facilitátor
46

. 

 Poskytovatel. 

 Správce. 

 Tvůrce standardů. 

 Výzkumník. 

Protože zmíněné role svým rozsahem nevyhovovaly metodě pro budování SDI, byl vytvo-

řen vlastní referenční model uvádějící seznam rolí v rámci SDI a doplněný o typické zájmy 

při budování architektury SDI (Tabulka 3). 

Tabulka 3 Role v rámci SDI a jim odpovídající zájmy 

Role v rámci SDI Zájmy odpovídající roli 

Business vlastník dat Životní cyklus dat, business procesy používající data, požadavky na data, 

financování. 

Technický vlastník dat Přístupnost a dostupnost dat, SLA. 

Zprostředkovatel Nabídka, poptávka, pravidla, jasná smlouva. 

Uživatel Přínos SDI pro realizaci vlastních cílů, použitelnost, kvalita dat, jasné podmínky 

pro použití dat. 

Politik Veřejná hodnota SDI, dopady SDI na hospodárnost a efektivitu veřejné správy, 

financování rozvoje a provozu. 

Tvůrce standardů Existující specifikace, standardy, problémy SDI. 

Tvůrce zásad Hodnocení SDI, strategie SDI, cíle SDI, problémy SDI, výkonnost SDI. 

Tvůrce dat a služeb Poptávka, standardy. 

Poskytovatel dat a služeb Pravidla, poptávka, cenotvorba, SLA. 

Člen SDI Motivace pro vstup, práva a povinnosti. 

Subdodavatel Detailní specifikace subdodávky, plán implementace, governance implementace. 

Systémový integrátor Architektury SDI, standardy, rozhraní, technologie. 

Vlastník procesu Požadavky na parametry prostorových dat, způsob použití prostorových dat v 

rámci business procesu (tvorba, přenos, použití). 

Koordinátor SDI Zainteresované subjekty SDI, plánované aktivity s dopadem na SDI. 

Architekt SDI Integrovaný pohled na SDI, rizika, rozdíly mezi stávajícím a plánovaným 

stavem. 

Výzkumník Problémy SDI, cíle SDI, výkonnost SDI. 

Právník Ochrana duševního vlastnictví/digitální práva, zprostředkovávání dat a služeb, 

poskytování dat a služeb s přidanou hodnotou, ochrana osobních údajů, právní 

vztahy a dopady právních předpisů. 
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 Role zodpovědná za průběh procesu, nikoli za obsah, např. při moderování diskuze. 
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Tabulka 4 Shrnutí zainteresovaných subjektů v rámci vize architektury 

Koncepty metamodelu Zainteresovaný subjekt: jednotlivci, skupiny, organizace, nebo jejich třídy 

mající zájem na výstupu architektury (Definitions 2011).   

Role: označení způsobu chování v určitém kontextu. 

Zájem: stanovisko důležité pro akceptaci výsledku. 

Hlediska Role v rámci SDI a jim odpovídající zájmy: seznam rolí, které lze u SDI 

očekávat zejména pro účel návrhu architektury a typické zájmy, které tyto 

role mají na výstupu architektury.  

Vytvořené referenční modely Role v rámci SDI a jim odpovídající zájmy (Tabulka 3). 

Externí referenční modely Role v rámci podnikového hlediska SDI (Hjelmager 2008). 

Role vyžadované ze strany veřejné správy pro poskytování služeb SDI 

(Federal geographic data committee 2013). 

4.2.2 Hodnotový řetězec prostorových dat 

Hodnotový řetězec představuje posloupnost procesů, které generují přidanou hodnotu pro 

externího zákazníka (Porter 1998). Analýza hodnotového řetězce prostorových dat pomáhá 

identifikovat roli SDI v tomto řetězci a identifikuje schopnosti, které lze od SDI očekávat. 

Tento krok je podstatný pro ujasnění provozního modelu a definování rozsahu SDI.   

Iniciativa SDI spolkové země Sasko
47

 uvádí příklad hodnotového řetězce prostorových dat 

(Obrázek 6) a jeho vymezení z pohledu SDI. Řetězec zmiňuje tvorbu dat, jejich výměnu a 

použití. 

 

Obrázek 6 Hodnotový řetězec prostorových dat v rámci iniciativy SDI spolkového státu Sasko 

(Spatial data infrastructure in the western balkans 2012)  
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 http://geoportal.sachsen.de 
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Klíčové procesy v hodnotovém řetězci mají souvislost s životním cyklem klíčových pro-

duktů, a protože klíčovým produktem v SDI je datový produkt, je vhodné se zaměřit 

na jeho životní cyklus. Příklad tohoto typu uvádí FGDC v jednom ze svých metodických 

pokynů pro podporu řízení národních datových sad (Obrázek 7). 

 

Obrázek 7 Životní cyklus datové sady 

(Federal geographic data committee 2010)  

Uvedené stavy u datové sady je potřeba zohlednit při tvorbě hodnotového řetězce. Pro jeho 

sestavení může sloužit pro tento účel vytvořený referenční model, který vznikl aplikací 

standardního hodnotového řetězce do sféry prostorových dat (Obrázek 8). 

 

Obrázek 8 Hodnotový řetězec prostorových dat 

Další krok spočívá v analýze vytvořeného hodnotového řetězce. U každé části hodnotové-

ho řetězce je potřeba zvážit, čím může SDI přispět, jakou roli sehrává a jaké schopnosti 

může realizovat. Výstup této analýzy, viz níže, slouží jako podklad pro identifikaci a mo-

delování schopností, stavebních bloků a při formování business procesů. 

Podněty pro formulování datových potřeb a požadavků mohou pramenit ze zkušeností s již 

existujícími daty nebo se může jednat o nově vzniklé potřeby. Mezi potřeby lze zařadit 

např. data nutná pro učinění rozhodnutí, data nutná pro provedení analýzy, data potřebná 

pro výkon správní činnosti, nebo obecně data potřebná pro lepší pochopení nějakého fe-
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noménu. SDI zde plní roli platformy pro sběr požadavků od svých členů a uživatelů, což 

přispívá k lepšímu pochopení uživatelské základny a navíc zajištuje aktivní spoluúčast 

na návrhu nových produktů a služeb. Aktivní uživatelská komunita je základem každé 

úspěšné informační infrastruktury a proto by měl být tento vztah explicitně řízen. Znalost 

business procesů, které vyžadují prostorová data je zárukou zachycení správných 

požadavků. 

Získané podněty je potřeba zpracovat a porozumět reálným potřebám na takové úrovni, 

aby bylo zřejmé jejich opodstatnění. Požadavky je nutné posoudit ve společném kontextu. 

Řízení datové architektury pomáhá při uspokojování jak aktuálních, tak i dlouhodobých 

datových potřeb a to hospodárným způsobem. Je toho dosahováno udržováním datového 

modelu, dozorováním architektury pro integraci a technologie, provázáním na business 

modely, péčí o klíčová data, vytěžováním dat, standardizací a klasifikací dat a metadat 

(Mosley 2008). SDI plní v tomto kroku zásadní roli. Udržuje rámec pro konceptuální a 

logické členění prostorových dat jako základní nástroj pro řízení datové architektury. Spra-

vuje vazby na subjekty spojené s pořizováním a poskytováním prostorových dat. Propojuje 

datové potřeby na klíčové procesy participujících subjektů a tím optimalizuje datové zá-

kladny. Definuje referenční modely pro integraci a požadavky na technologie. Vyhodnocu-

je indikátory používání dat. Prosazuje potřebné standardy, formáty a pravidla. Certifikuje 

produkty a služby. 

Identifikace příležitostí a řešení navazuje na vyjasněné požadavky, na znalost prostředí a 

omezení. Problémy jsou dostatečně popsány, a tak je možné hledat alternativy k jejich vy-

řešení. SDI zde přináší největší hodnotu tím, že nabízí řešení, která jsou v souladu s vizí 

SDI a zároveň řeší aktuální problémy. Role SDI přináší v této fázi návrhy integrovaných 

řešení s důrazem na celek, dlouhodobý záměr a maximální využití existujících prvků. De-

finuje funkční a kvalitativní parametry pro potenciální řešení. Uplatňuje výhody nových 

trendů v informačních a komunikačních technologiích a znalost trhu. 

Plánování datových iniciativ vyplívá z definované strategie, z přednostního nároku, z do-

stupných finančních prostředků a vůle autoritativního prostředí. Plánování je podpořeno 

architektonickými podklady a návrhy řešení. Proces je většinou doplněn o alokaci zdrojů 

pro naplánované aktivity. SDI zde prokazatelně dokládá opodstatněnost konkrétních řešení 

a podporuje jejich financování s ohledem na očekávané přínosy. Zprůhledňuje investice 

do prostorových dat a prezentuje prostorová data jako aktiva. Hlídá vyvážení investic 

do údržby, transformací a do pořizování nových dat. Řídí datové portfolio a chrání návrat-

nost investic. Plánování iniciativ a jejich financování podmiňuje dodržováním standardů a 

pravidel. 

Tvorba dat je zpravidla realizována projektově. Realizace probíhá interně nebo externě. 

Vždy ale na základě smluvních podmínek. SDI zde plní roli revize zadávací dokumentace, 

především kontroly uvedení platných standardů a jiných nároků na data plynoucích 

z požadavků na interoperabilitu a kvalitu. 

Při dodávce dat dochází k předání výstupů dle zadání projektu nebo smluvních podmínek. 

Dodávka může mít formu fyzických nosičů, souborů, webové služby apod. SDI zde plní 

roli certifikace datových produktů a služeb. Zveřejňuje existující data a metadata svým 

členům. 



Josef Mikloš: Architektonický rámec pro budování SDI 

2014  41 

Správa dat představuje zejména provozní činnosti související s definovanými parametry 

kvality. Rozlišit lze zodpovědnost za správnost, přesnost, konzistenci dat a zodpovědnost 

za aplikační a technologickou realizaci. Z tohoto důvodu se rozlišuje business a IT vlastník 

dat. SDI do procesu zasahuje definováním parametrů kvality, důrazem na pořizování a 

aktualizaci metadat, hodnocením dat, předáváním podnětů o chybách v datech, případně 

proaktivním monitorováním. 

Použití dat představuje největší potenciál pro SDI. Co možná nejjednodušší způsob, 

který vede k použití dat pro konkrétní potřebu koncového uživatele je příležitost jak de-

monstrovat hodnotu SDI, např. jasnou a jednoduchou licenční politikou, omezením byro-

kracie, vhodnou legislativou, přímočarým přístupem, poskytnutím uživatelské podpory 

apod. 

Data, která se aktivně používají, mají potenciál ovlivňovat nejen kvalitu dat samotných, 

ale i infrastrukturu, která tyto data zprostředkovává. Dosažení aktivně používané in-

frastruktury s dostatečně velkou aktivní komunitou by měl být cíl každé iniciativy pro bu-

dování SDI. Aktivní užívání dále posiluje akceptaci a důvěryhodnost standardů a pravidel 

novými uživateli a tím napomáhá k organickému růstu infrastruktury a ke generování no-

vých dat, která se ideálně opět stávají součástí SDI. Tento jev popisuje Ciborra (2000) jako 

efekt posilování standardů.        

Podpora a servis je standardní zakončení hodnotového řetězce, které je vyžadováno cha-

rakterem produktů a služeb, jejich použitím, případně smluvními podmínkami. SDI zde 

podobně jako v prvním kroku plní roli komunikační platformy a proces podpory využívá 

pro porozumění typickým potřebám a problémům. 

Tabulka 5 Shrnutí hodnotového řetězce prostorových dat v rámci vize architektury 

Koncepty metamodelu Proces: související činnosti realizující specifikovaný výstup. 

Hlediska Hodnotový řetězec prostorových dat: ukazuje posloupnost procesů 

generující přidanou hodnotu pro externího zákazníka. 

Vytvořené referenční modely Hodnotový řetězec prostorových dat (Obrázek 8). 

Externí referenční modely Hodnotový řetězec obecného výrobního podniku zohledňující klíčové a 

podpůrné procesy (Potter 1998). 

Hodnotový řetězec prostorových dat v rámci iniciativy SDI spolkového 

státu Sasko (Spatial data infrastructure in the western balkans 2012). 

Životní cyklus datové sady pro potřeby řízení datového portfolia 

(Federal geographic data committee 2010). 

4.2.3 Cíle SDI 

Cíl představuje tvrzení o stavu, jehož realizace podporuje dosažení vize. Vize architektury 

je formována s ohledem na cíle, protože architektura musí být navržena takovým způso-

bem, aby umožňovala tyto cíle naplnit, resp. rozpoznat, že aktuální architektura tyto cíle 

plnit nemůže.  
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Následující příklad ukazuje cíle globální informační infrastruktury, které byly adaptovány 

z Brown (1995): 

 Zpřístupnit data, informace a znalosti veřejnosti. 

 Umožnit nové trhy, zajistit ekonomický růst, a vytvořit nová pracovní místa. 

 Zlepšit kvalitu života. 

 Zajistit aktivní využívání infrastruktury a nabízet kvalitní produkty a služby. 

 Vybudovat aktivní uživatelskou komunitu a řídit poptávku. 

 Uplatnit výhody moderních technologií ve veřejné správě. 

Výše nastíněné cíle vhodně demonstrují, že produkty a služby vyžadují nabídku a poptáv-

ku a je potřeba pracovat na jejich sladění. Rovněž je vhodné poukázat na cíl aktivního vy-

užívání infrastruktury, což může být základ pro stanovení indikátorů a doložení míry 

adopce infrastruktury. Rovněž je patrné vyvážení mezi interním a externím pohledem, 

např. použitím moderních technologií pro hospodárnější provoz na straně jedné a umožně-

ním nového trhu a nových příležitostí na straně druhé. 

Při pohledu na infrastrukturu pro prostorová data, jako na představitele specifické infor-

mační infrastruktury, lze pozorovat následující cíle (Sandgren 2011): 

 Snížit náklady na sběr a údržbu dat zamezením duplicitních činností a uplatněním 

spolupráce mezi producenty dat. 

 Zlepšit kvalitu a konzistenci dat. Vytvořit model pro hodnocení kvality. Umožnit 

kombinaci dat z více zdrojů pomocí interoperability na organizační, sémantické, 

a technické úrovni. 

 Zajistit neomezený přístup k datům prostřednictvím online služeb. 

 Podporovat e-government a business používající prostorová data. 

Cíle jsou definovány na základě vize, případně na základě očividných problémů nebo dis-

funkcí. Vliv interních a externích faktorů na stanovení cílů rozebírá krok motivace v rámci 

business architektury (B). Vizi a cíle je potřeba stanovit transparentním způsobem za při-

spění zainteresovaných subjektů. 

Protože univerzální rámec nemůže doporučovat konkrétní cíle, ani nemůže reflektovat ak-

tuální vývojový stupeň a další interní a externí faktory, uvádí vytvořený referenční model 

pouze typické oblasti cílů SDI, které byly zobecněny na základě uvedených příkladů 

(Tabulka 6). 
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Tabulka 6 Shrnutí cílů SDI v rámci vize architektury 

Koncepty metamodelu Cíl: představuje tvrzení o stavu, jehož realizace podporuje dosažení vize.  

Hlediska Cíle SDI: prezentuje sadu cílů, kterých má SDI dosáhnout. 

Vytvořené referenční modely  Cíle SDI: 

 Efektivita a hospodárnost při vytváření, údržbě, sdílení a použití 

dat. 

 Kvalita produktů a služeb. 

 Interoperabilita na úrovni politické, ekonomické, právní, 

organizační, sémantické a technické. 

 Cíle související s veřejnou hodnotou a společností. 

 Výkonové parametry infrastruktury. 

 Cíle definované vně SDI.  

Externí referenční modely Cíle globální informační infrastruktury (Brown 1995). 

Cíle švédské infrastruktury pro prostorová data (Sandgren 2011). 

4.2.4 Schopnosti 

Způsobilost něco vykonávat je označována jako schopnost. Schopnosti definují to, co je 

potřeba vyvinout, aby SDI mohla poskytovat své služby. Schopnosti jsou hlavním komuni-

kačním nástrojem při diskuzi o směrování vývoje SDI a slouží pro určení priorit, podporu 

plánování, stanovení závislostí a propojení na další prvky architektury. 

Schopnosti striktně oddělují to, co je potřeba umožnit od toho, jak to zajistit. Nezávislost 

schopností na implementaci jim umožňuje řídit SDI na strategické úrovni. Schopnosti hrají 

důležitou roli při definici rozsahu SDI a pomáhají při definici rozsahu konkrétních imple-

mentačních projektů.  

Během návrhu SDI se schopnosti upřesňují a specifikují pomocí jednotlivých stavebních 

bloků, které je tvoří. Základní představa o požadovaných schopnostech by měla být zřejmá 

co nejdříve, proto byl tento krok zařazen do fáze vize architektury (A). Governance SDI 

musí určit, které schopnosti jsou klíčové a mají být z dlouhodobého pohledu budovány.  

Iniciativa Geospatial platform jako zástupce unifikované technologické platformy pro im-

plementaci SDI uvádí následující klíčové schopnosti (Federal geographic data committee 

2012, s. 16):  

 Umožnit subjektům zveřejňovat otevřené webové služby pro práci s prostorovými 

daty. 

 Umožnit subjektům vývoj a sdílení služeb a aplikací formou platformy dostupné 

jako služba. 

 Umožnit nákup a použití komerčních produktů a služeb v rámci infrastruktury pro 

potřeby veřejné správy. 

 Umožnit uživatelům vytvářet a sdílet datové produkty kombinující více datových 

zdrojů. 
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Při identifikaci schopností je potřeba vycházet z vize, definovaných cílů a z analýzy hod-

notového řetězce. Schopnost by měla být v rámci organizace unikátní. Během fáze vize 

architektury (A) je potřeba schopnosti iterativně revidovat. Z pohledu hodnotového řetězce 

je nutné se při identifikaci zaměřit na schopnosti generující a zachycující hodnotu, resp. 

příjmy plynoucí z této hodnoty, a na schopnosti, které zajistí generování hodnoty i v bu-

doucnu. Klíčové schopnosti je následně potřeba doplnit o ty podpůrné jako řízení, kontrola, 

administrativa apod.  

Protože nebyl nalezen žádný vhodný seznam explicitních schopností, který by odpovídal 

uvažované metodě pro budování SDI a zejména úrovni detailu pro vizi architektury, byl 

vytvořen vlastní referenční model prezentující typické schopnosti SDI ve formě mapy, 

která může být doplněna např. o klíčové indikátory a postup implementace (Obrázek 9).   

 

Obrázek 9 Mapa schopností SDI
48

 

Přehledný model schopností vytvořený v rámci vize architektury umožňuje jednak propojit 

oblast strategie SDI s oblastí návrhu SDI a také určit kontext pro každou iteraci metody pro 

budování SDI, která zpravidla implementuje nebo zlepšuje množinu schopností.  

Tabulka 7 Shrnutí schopností v rámci vize architektury 

Koncepty metamodelu Schopnost: způsobilost organizace, osoby nebo systému vykonávat určitou 

činnost na určité úrovni. 

Hlediska Mapa schopností SDI: prezentuje sadu schopností potřebnou pro realizaci 

SDI. 

Vytvořené referenční modely Mapa schopností SDI (Obrázek 9). 

Externí referenční modely Schopnosti uvedené v rámci Geospatial Platform 

(Federal geographic data committee 2012, s. 16). 

                                                 
48

 Použité zkratky: ICT (Information and communications technology), GI/T (Geoinformatika a 

geoinformační technologie). 
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4.2.5 Provozní model 

Vyjádření nezbytné úrovně integrace a standardizace procesů při dodávce produktů a slu-

žeb zákazníkovi definuje Ross (2006) jako provozní model. Přijetí určitého provozního 

modelu je závazkem pro způsob fungování a tím předurčuje návrh architektury. Ross 

(2006) rozlišuje čtyři typy provozních modelů: 

 Koordinační. 

 Diversifikační. 

 Unifikační. 

 Replikační. 

Každý z uvedených typů má své charakteristiky a svou úroveň pro standardizaci a integraci 

podnikových procesů (Obrázek 10). Znalost aktuálního a cílového provozního modelu je 

pro podnik klíčová, protože každý typ má své specifické limity pro uskutečňování zvolené 

strategie mj. i včetně dopadů při růstu organizace. 

 

Obrázek 10 Čtyři typy provozních modelů s popisem vlastností a příklady (Ross 2006) 

Pro určení typu provozního modelu je potřeba odpovědět na dvě otázky (Ross 2006): 

 Do jaké míry je úspěšné dokončení transakce jednoho subjektů závislé na dostup-

nosti, přesnosti a aktuálnosti dat jiného subjektu? 

 Do jaké míry má subjekt prospěch z toho, že ostatní subjekty fungují stejně?     

Při hledání odpovědí je možné vycházet z hodnotového řetězce a analyzovat míru standar-

dizace a integrace procesů při dodávce produktů a služeb.  

Pokud předpokládáme, že SDI se účastní autonomní subjekty, bude na úrovni procesů 

upřednostňována vysoká míra integrace a naopak malá míra standardizace, což odpovídá 

kvadrantu s koordinačním typem (Obrázek 10). Zmíněný typ staví na standardizaci dato-

vých produktů, na sdílených službách a infrastruktuře, využívá centrální přístupový bod 
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pro aplikace a služby a uplatňuje integrační technologie. V koordinačním modelu jednotli-

vé subjekty implementují patřičné schopnosti, což umožňuje vzájemně spolupracovat a 

dosahovat žádané součinnosti. Na technické úrovni je tato schopnost spolupracovat ozna-

čována jako interoperabilita. 

4.2.6 Principy 

Principy, resp. jejich prosazování pomáhá naplňovat vizi architektury v průběhu celého 

životního cyklu budování SDI. Princip je na jedné straně propojen na klíčové motivátory a 

business cíle a na druhé straně se promítá do konkrétních pravidel a postupů při návrhu, 

realizaci a provozu. 

Definovaný princip ztělesňuje shodu názorů na určitou oblast nebo téma, i na základě 

předchozí zkušenosti, a stává se podkladem při rozhodování. Princip je zpravidla neměnný 

a dlouhodobě platný, tím garantuje kontinuitu při činění rozhodnutí v delším časovém úse-

ku. Definování principů a kontrolu jejich prosazování zajišťuje governance SDI zmíněná 

ve fázi business architektury (B) a ve fázi governance implementace (G).  

Principy nevznikají pouze ve vazbě na definované cíle, ale rovněž pod vlivem kulturního 

prostředí a respektovaných hodnot, což ovlivňuje, jakým způsobem je dosahováno cíle, 

např. svobodným a odpovědným jednáním, šetrným využíváním zdrojů apod. Více teore-

tických informací o roli principů v architektonické práci uvádí, Proper (2010) a Fischer 

(2010). V dalším textu jsou uvedeny některé praktické příklady principů, které lze využít 

při výběru a vlastní tvorbě.  

Hanseth (2004) uvádí následující architektonické principy pro návrh informační infrastruk-

tury s cílem získat heterogenní, vyvíjející se, sdílenou množinu IT schopností: 

 Návrh je od počátku zaměřen na přínosy pro první uživatele, i když nemohou vyu-

žívat všechny plánované funkce a výhody plynoucí z vysokého počtu uživatelů. 

 V maximální míře využít existující prvky infrastruktury. Veškerá evoluce staví 

na svém předchůdci. Infrastruktury nelze budovat na zelené louce.  

 Rozšířit maximálně uživatelskou základnu pro současnou verzi infrastruktury, a za-

pojit uživatele do návrhu, novou funkci implementovat jen v odůvodněném přípa-

dě. 

 Uplatňovat jednoduchost. Každý prvek infrastruktury by měl být co možná nejjed-

nodušší, což umožňuje jeho změnu nebo záměnu a eliminuje tzv. lock-in
49

 při tech-

nologických rozhodnutích.  

 Modularizovat klíčové funkce, používat vrstvy a brány, např. oddělovat transportní, 

podpůrnou a aplikační vrstvu. Umožnit současně používat různé verze standardů.    

  

                                                 
49

 Lidé rozhodující o volbě technologie nebo produktu jsou instinktivně nuceni k výběru určitého produktu na 

základě jeho dominance na trhu, nikoli na základě jeho vhodnosti 

a vlastností (Lock-in: decision- making  2013).  
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Brown (1995) uvádí následující, zejména ekonomické, principy pro budování globální 

informační infrastruktury: 

 Umožnit vstup soukromých investic. 

 Uplatnit hospodářskou soutěž. 

 Zajistit otevřený přístup založený na standardech. 

 Vytvořit pružnou governance reagující na technologické změny a minimalizující 

byrokracii. 

 Poskytovat univerzální služby
50

. 

Následující příklady principů spadají do oblasti organizace a provozu a jsou adaptovány 

z principů běžných u družstev a kooperativních společenstev uvedených v Lund (2011): 

 Členství je dobrovolné a otevřené. Členem se může stát každý, kdo je schopen vyu-

žívat poskytované služby a je ochoten přijmout závazky plynoucí z tohoto členství. 

Tento princip mimo jiné eliminuje členy, kteří nemají motivaci ke spolupráci, a také 

umožňuje vstup malým subjektům, které by jinak nemohly mít vliv na řízení in-

frastruktury. 

 Členové aktivně spolupracují při tvorbě zásad a činění rozhodnutí v demokratickém 

procesu. Volení zástupci zodpovídají členské základně. Členové mají rovná volební 

práva. 

 Členové se podílejí stejným dílem na vstupním kapitálu, který demokraticky kon-

trolují. Vzniklé přebytky přerozdělují podle dohodnutých pravidel, např. na vývoj 

a růst, do rezerv, na školení svých členů i široké veřejnosti, na pokrytí provozních 

nákladů a administrativy. 

 V případě spolupráce s jiným subjektem jsou nastaveny takové podmínky, 

které umožnují členům demokratickou kontrolu a autonomii.  

 Vzdělání a školení je poskytováno členům, voleným zástupcům, řídícím pracovní-

kům a zaměstnancům, aby mohli efektivně přispívat k naplňování společných cílů. 

 Trvale udržitelný rozvoj komunity je plánován s ohledem na její zájmy a prosazo-

ván pomocí schválených zásad.        

Globální sdružení Open group prosazuje vizi tzv. neomezeného toku informací (Boundary-

less Information Flow™ 2003). Neomezený tok informací znamená, že informace je pou-

žita na místě, kde je to právě potřeba, nezávisle na tom, kde informace původně vznikla. 

Takto dostupná informace slouží potřebám organizace a podílí se na jejím zlepšování. Rea-

lizaci zajišťuje infrastruktura řídící se následujícími informačními principy: 

 Komponenty infrastruktury používají otevřené standardy.   

 Poskytované služby kombinují data z více zdrojů. 

  

                                                 
50

 Univerzální služba má definované parametry kvality a je dostupná široké veřejnosti bez rozdílu, termín byl 

poprvé použit v telekomunikacích (Universal service 2013).  
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 Informace jsou k dispozici bezpečně a ve správném kontextu na správném místě 

a ve správnou dobu. 

Jak je vidět z uvedených příkladů, principy spadají jednak do architektonických domén, 

tj. business, informace, aplikace a technologie, ale také do fází životního cyklu SDI, 

tj. návrh, implementace a provoz. Navržené principy by měly vyváženě zastupovat celou 

problematiku SDI, všechny složky a ne jen jednu konkrétní oblast. Uplatnění principu je 

potřeba zvážit v kontextu všech ostatních. Doporučený počet základních principů je uvá-

děn v rozmezí deseti až dvaceti (Architecture Principles 2011). 

Návrh principů plynule navazuje na dřívější výstupy, zejména na způsob, jakým SDI vy-

tváří hodnotu, provozní model, schopnosti, zapojené subjekty a cíle. Každá dílčí oblast si 

následně definuje své specifické principy. Tyto odvozené principy pomáhají k dosahování 

lokálních vizí a cílů, vždy ale s vazbou na základní principy. 

Principy do jisté míry reflektují hodnoty pro společnost podstatné, což se promítá do návr-

hu business architektury a následně se projevuje socioekonomickými dopady. Schválené 

principy, jakožto výstup governance SDI, jsou nástrojem legitimizace strategií a dílčích 

cílů a stávají se závaznými požadavky pro budování a fungování SDI. 

Tabulka 8 Shrnutí principů v rámci vize architektury  

Koncepty metamodelu Princip: metodický nástroj sloužící pro vedení od cíle k implementaci. 

Omezuje volnost při návrhu a způsob dosažení cíle. 

Hlediska Principy SDI: prezentuje seznam závazných principů pro návrh, 

implementaci a provoz SDI. 

Vytvořené referenční modely Principy SDI: 

 Při budování SDI v co největší míře využít stávající infrastrukturu 

pro e-government a propagovat SDI jako její nedílnou součást. 

 Návrh, implementaci, rozvoj a provoz SDI alokovat nové 

autonomní organizaci, která bude zodpovídat za plnění svěřených 

cílů, a bude mít k dispozici odpovídající zdroje. 

 Řízení architektury SDI je kontinuální činnost a je budována jako 

stabilní a dlouhodobá schopnost.     

Externí referenční modely Architektonické principy (Hanseth 2004). 

Ekonomické principy (Brown 1995). 

Organizační a provozní principy (Lund 2011). 

Informační principy (Boundaryless Information Flow™ 2003). 

Obsáhlá rešerše existujících zásad a principů pro volný přístup 

k informacím v kontextu SDI ve vyspělých státech světa (Fitzgerald 2009). 

4.2.7 Stavební bloky SDI 

Model reálné nebo abstraktní součásti architektury, který je potenciálně znovupoužitelný se 

označuje jako stavební blok (Definitions 2011). Stavební bloky se mohou podle potřeby 

dále dekomponovat. Během procesu návrhu se tyto bloky upřesňují, s cílem určit jejich 

hranice, funkčnost, vzájemnou interakci a další parametry. Přehled stavebních bloků slouží 
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ve fázi vize architektury jako základ pro rozhodování a podklad pro rozpracování jednotli-

vých architektonických domén.   

Příklady stavebních bloků v kontextu uvažovaného rámce uvádí Warnest (2005), jedná se 

o data, uživatele, organizaci, technologie a standardy (Obrázek 11). 

 

Obrázek 11 Stavební bloky SDI (Warnest 2005) 

Mnohé definice SDI využívají výčtu stavebních bloků jako prostředku pro definování SDI. 

Analýza existujících definic je tak prvním krokem při identifikaci stavebních bloků. Exis-

tující iniciativy
51

 SDI mají zpravidla veřejně dostupné informace o struktuře a fungování, 

a je tak možné se seznámit s jejich základní architekturou. 

Další oblast představují existující hodnotící zprávy o zralosti SDI. Hodnocení jsou zpravi-

dla prováděna na základě formalizovaného klíče a tento klíč může sloužit jako vodítko pro 

identifikaci stavebních bloků. Rovněž lze využít existující metodiky pro hodnocení výkon-

nosti SDI, např. Eelderink (2006) uvádí přes devadesát parametrů, podle kterých lze sta-

vební bloky SDI hodnotit.  

Vytvořený referenční model zobrazuje stavební bloky uspořádané podle jednotlivých archi-

tektonických domén (Obrázek 12). Uvedené dělení je záměrné a odpovídá návrhovým fá-

zím B, C1, C2 a D. V každé fázi jsou rozpracovány příslušné stavební bloky a model lze 

tak využít v rámci celého procesu návrhu a usnadnit tím orientaci v detailnějších mode-

lech. 

Na této úrovni lze analyzovat vazby mezi bloky, případně prostředím a také souvislosti 

s implementačním plánem. Rovněž lze porovnat navržené stavební bloky s existujícími 

referenčními modely SDI, případně s modely pro hodnocení zralosti. Vytvořený model 

stavebních bloků je potřeba validovat proti mapě schopností SDI, aby bylo zřejmé, že sta-

vební bloky mohou realizovat zamýšlené schopnosti. 

  

                                                 
51

 Global spatial data infrastructure association uvádí seznam s odkazy na desítky iniciativ SDI, 

http://www.gsdi.org/SDILinks  
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Obrázek 12 Stavební bloky SDI 

 

Tabulka 9 Shrnutí stavebních bloků SDI v rámci vize architektury 

Koncepty metamodelu Stavební blok: model reálné nebo abstraktní součásti architektury, který je 

potenciálně znovupoužitelný (Definitions 2011). 

Hlediska Stavební bloky SDI: prezentuje stavební bloky s ohledem na rozhodování o 

vizi architektury SDI. 

Vytvořené referenční modely Stavební bloky SDI (Obrázek 12). 

Externí referenční modely Stavební bloky SDI (Warnest 2005). 

Přehled parametrů a stavebních bloků SDI v rámci metodiky pro hodnocení 

SDI v rozvojových zemích (Eelderink 2006).  

4.2.8 Financování SDI 

Úspěšná implementace SDI kromě aktivní účasti zainteresovaných subjektů a politické 

vůle potřebuje rovněž jasný model pro financování. Vize architektury je vhodným místem 

pro ujasnění způsobu financování a transparentního propojení tohoto financování na klíčo-

vé prvky infrastruktury. Práce architekta na tomto místě pomáhá primárně s odpovědí 

na otázku co je potřeba financovat. Nicméně u takto komplexních infrastruktur i způsob 

financování a dostupnost zdrojů může ovlivňovat návrh architektury. 

Problematika financování veřejných služeb je mimo rozsah architektonické práce. Strate-

gie SDI by měla řešit otázku ekonomické životaschopnosti a definovat způsoby financová-
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ní, které se promítnou do návrhu business architektury a ovlivní cenotvorbu. Nicméně po-

rozumění architektuře, je důležitým předpokladem pro porozumění nákladům. Už z tohoto 

pohledu má smysl architekturu řídit, aby bylo zřejmé, že potenciální investice bude účelně 

využita. Znalost architektury z finančního pohledu eliminuje celou řadu rizik a zprůhledňu-

je vztah mezi učiněnou investicí a získanou hodnotou. 

Jeden z problémů při budování SDI zmiňoval nárazový způsob práce a z toho plynoucí 

i nárazové financování. Je zřejmé, že absence dlouhodobějšího plánu a tím i způsobu jeho 

financování má vliv na kvalitu návrhu a kontrolu implementačních prací. V rámci vize 

architektury je třeba klást důraz na kontinuální práci architektonického týmu a zajistit jeho 

fungování jako provozní jednotky v rámci životního cyklu SDI. 

Financovat je potřeba tři základní oblasti: 

 Návrh architektury SDI, iteraci metody pro budování architektury a rozvoj schop-

nosti pro řízení architektury. 

 Implementaci SDI, tj. tvorbu nových dat, údržbu a transformaci stávajících dat, 

tvorbu metadat a služeb, projektové portfolio a výzkum a vývoj. Všechny investiční 

akce by měly být financovány a plánovány pomocí portfolia, aby byla zřejmá ná-

vratnost investic. Autonomní jednotky by tak měly mít prostředky pouze na svou 

provozní činnost. 

 Provoz SDI, tj. řízení, kontrola, školení, administrativa, právní služby a IT. 

Oblast financování by měla být explicitně řízená, protože dostupné zdroje musí reflektovat 

aktuální politické a ekonomické poměry, finanční trhy, ale i zkušenosti z alternativního 

financování v segmentu veřejných infrastruktur. Diverzifikovaný a řízený způsob financo-

vání může zajistit potřebné zdroje pro zmíněné činnosti a zmírnit závislost na veřejných 

rozpočtech.  

4.3 Business architektura 

Fáze business architektury (B) se detailněji zaměřuje na složku podnikové architektury, 

která představuje podstatu podnikání, správní nebo neziskové činnosti. Při návrhu business 

architektury se zohledňuje motivace, nabízené produkty a služby, schopnosti, klíčové 

business procesy a organizace práce.  

Základní pohled na business architekturu nabízí Osterwalder (2009), který definuje hledis-

ko pro popis business modelu (Obrázek 13). Zmíněné hledisko reprezentuje podstatu 

businessu prostřednictvím několika základních stavebních bloků s důrazem na jejich roz-

místění v ploše modelu. Uprostřed modelu zobrazuje produkty a služby, což demonstruje 

hodnotu pro zákazníka. Znalost zákaznických segmentů a jejich potřeb, které zobrazuje 

zcela vpravo, je klíčová pro návrh správných produktů a služeb. Mezi produkty a zákazní-

ky umisťuje řízení vztahů, komunikace a způsoby dodávky. Zcela vlevo ukazuje partnery, 

kteří pomáhají primárnímu subjektu realizovat činnosti, které primární subjekt nedokáže 

efektivně a hospodárně zajistit svépomoci. Klíčové procesy propojuje na klíčové zdroje a 

spodní část modelu věnuje nákladům a výnosům. Uvedený business model je vhodným 

podkladem pro podrobnější rozpracování business architektury.  
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Obrázek 13 Hledisko pro popis business architektury (Osterwalder 2009)  

Fáze business architektury je tvořena následujícími kroky, ve kterých rozpracovává pří-

slušné stavební bloky: 

 Motivaci ke společné činnosti a propojení vlivů, ve formě motivátorů na cíle a způ-

soby jejich dosažení. 

 Produkty a služby propojující nabídku a poptávku.  

 Schopnosti odpovídající motivaci a uvažovaným produktům a službám. 

 Governance s cílem ustavit prostředí, které umožňuje efektivní řízení SDI.   

 Business procesy pro podporu žádaných schopností a realizaci SDI.  

 Organizaci zajištující provoz SDI. 

Propojení všech domén dovoluje lépe porozumět souvislostem a odhalovat vlivy a limity 

aktuálního stavu, což motivuje ke změnám a novým cílům. Business architektura se tak 

stává základem pro návrh ostatních domén a vstupem do navazujících fází. 

Tabulka 10 Shrnutí business architektury 

Koncepty metamodelu Stavební blok: model reálné nebo abstraktní součásti architektury, který je 

potenciálně znovupoužitelný (Definitions 2011). 

Hlediska Business model: prezentuje stavební bloky business architektury, jako jsou 

produkty, uživatelé, distribuční kanály, procesy, zdroje, partneři, náklady a 

výnosy (Osterwalder 2009). 

Vytvořené referenční modely  Stavební bloky SDI v rámci business architektury (Obrázek 12). 

Externí referenční modely Model obsahující otázky pro určení jednotlivých stavebních bloků business 

architektury (Osterwalder 2013). 
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4.3.1 Motivace 

Klíčovým hlediskem při návrhu business architektury SDI je motivace, která vede ke spo-

lečnému podniku. Je potřeba porozumět tomu, odkud se tato motivace bere, jak se trans-

formuje na cíle a očekávání, a co přispívá k jejich realizaci. 

Mezinárodní sdružení pro technologické standardy Object management group
52

 (OMG) 

publikovalo standard Business motivation model (BMM 2010), který uvádí ontologii pro 

oblast motivace podniku. Tento model byl využit jako základ pro definování hlediska pro 

popis motivace SDI (Obrázek 14).       

 

Obrázek 14 Definice hlediska motivace SDI, vychází z BMM (2010)   

Hledisko zobrazuje motivátory, což jsou již ohodnocené vlivy. Vlivem může být cokoli, co 

může vyvolat změnu, která ovlivní provoz nebo dosažení definovaných cílů. Vlivy mohou 

být interní a vycházet z provozních parametrů nebo očividných problémů a externí, 

které mohou reflektovat situaci na trhu, nové trendy, legislativu apod. Vlivy existují nezá-

visle a jsou neutrální. V případě, že jsou rozpoznány, můžeme ohodnotit jejich dopad, 

který může být negativní, ale stejně tak i pozitivní. Zformulování dopadu se stává motivá-

torem, který vede ke změně činností nebo ke změně cílů.  

Aplikace metody spočívá ve formalizaci motivace ve shodě s definovaným hlediskem a 

ve vytvoření explicitního modelu na základě dostupných informací, zpravidla běžného 

textu obsaženého v dokumentech strategického charakteru a z hodnocení interních a exter-

ních vlivů včetně rizik.  

Příklady vize a cílů již byly uvedeny ve fázi vize architektury (A). Příklad mise, neboli 

zobecnění běžné provozní činnosti, která vede k naplnění vize, uvádí kanadská iniciativa 

SDI následovně (McLeod 2013): 

 Průběžně zlepšovat a inovovat SDI a současně školit a zvyšovat povědomí o příno-

sech. 

 Podporovat a inspirovat občany při využívání prostorových dat pro vlastní životní 

situace. 
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 Uplatňovat zásady a standardy pro umožnění hospodárného a efektivního provozu. 

 Zajišťovat růst počtu uživatelů, dostupných dat, produktů a služeb. 

Problematika strategií je mimo rozsah této práce, nicméně architekt by měl prezentovat 

všechna relevantní data o architektuře takovým způsobem, aby byly zřejmé limity a rizika 

zvolené strategie. A následně integrovat strategické artefakty, které mohou mít jiný meto-

dický základ, do souvislého celku. Tvůrce strategie by měl vyžadovat relevantní data 

o architektuře, aby mohl vycházet ze znalosti reálného stavu. 

Interní faktory ovlivňující vývoj SDI pramení ze sebereflexe, které je organizace aktuálně 

schopná. Pokud není praktikováno monitorování parametrů výkonnosti SDI, jsou tyto vli-

vy zejména reaktivního charakteru a v návaznosti na očividné problémy nebo disfunkce. 

Při nastavení systematického sledování parametrů, jak je doporučeno ve fázi změny 

v architektuře (H), je možné parametry proaktivně vyhodnocovat a díky znalosti architek-

tury navrhovat opodstatněné změny vedoucí k žádanému stavu. 

Externí faktory ovlivňující vývoj SDI mohou být velice různorodé. FGDC uvádí ve strate-

gickém plánu pro rozvoj SDI v období 2014 – 2016 následující oblasti vlivů (Federal geo-

graphic data committee 2013): 

 Evoluce v informačním managementu. Role státu se bude posouvat od budování in-

frastruktury jako takové ke garantování informačních zdrojů a jejich parametrů. In-

formační produkty se budou skládat z více zdrojů a více budou propojovat veřejný 

a soukromý sektor.      

 Existence velkého množství dat bude klást vyšší požadavky na analýzu, vizualizaci 

a extrakci znalostí potřebných pro optimalizaci provozních činností. 

 Open data a open government iniciativy budou standardem a budou stavět na prin-

cipu transparentnosti a hospodárnosti. Tyto iniciativy budou muset zvažovat souvi-

sející rizika a informační bezpečnost.  

 Vznik nových informačních kanálů přináší i změny ve způsobu komunikace 

a na tyto změny je potřeba adekvátně reagovat. 

 Úroveň znalostí a schopností pracovníků v geoinformatice. Poptávka bude po od-

bornících schopných propojit tradiční oblasti IT a geoinformatiky a uplatňovat nové 

trendy vývoje aplikací a služeb. 

 Legislativa a zásady. Je potřeba reflektovat aktuální legislativu, na druhou stranu je 

potřeba proaktivně informovat všechny zúčastněné strany o aktuálních problémech 

při tvorbě, licencování a užití dat. 

Mezi externí vlivy je potřeba zařadit také autoritativní prostředí, které díky formálním vaz-

bám může subjektu uložit konkrétní cíl. Znalost architektury dokáže identifikovat limity 

zvolené strategie, a stavební blok motivace SDI se tak stává vitálním prvkem při řízení 

architektury, který pomáhá nastavovat rovnováhu mezi ambiciózními cíli a reálnými 

schopnostmi. 
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Tabulka 11 Shrnutí motivace v rámci business architektury 

Koncepty metamodelu Motivátor: ohodnocený externí nebo interní vliv, který motivuje ke změně 

činností nebo cílů.   

Vize: vyjádření přínosu svému okolí a tím opodstatnění své existence.  

Cíl: představuje tvrzení o stavu, jehož realizace podporuje dosažení vize. 

Mise: vyjádření běžné provozní činnosti. 

Strategie: způsob pro realizaci mise a dosáhnutí definovaných cílů. 

Hlediska Motivace SDI: uvádí vizi, cíle, misi, strategie, klíčové motivátory a 

souvislosti mezi nimi (BMM 2010). 

Vytvořené referenční modely Nejsou uvedeny. 

Externí referenční modely Mise kanadské SDI (McLeod 2013). 

Externí faktory ovlivňující vývoj SDI 

(Federal geographic data committee 2013). 

4.3.2 Produkty a služby 

Jsou klíčovou součástí business architektury, protože propojují svět nabídky a poptávky. 

SDI vytváří prostřednictvím svých procesů výstupy, které zákazníci vnímají jako produkty 

a služby. Datový produkt je poptáván, protože obsažená data jsou pro zákazníka užitečná a 

dovolují mu dosahovat jeho vlastních cílů. Související služby přinášejí hodnotu tím, 

že zpřístupňují data a umožňují data dále zpracovávat.   

Modelovací jazyk pro podnikovou architekturu ArchiMate definuje produkt jako koherent-

ní balík služeb, smluvních podmínek a parametrů kvality, který je jako celek nabízen zá-

kazníkovi (Business Layer: Product 2012). 

Registr termínů v rámci INSPIRE
53

 definuje datový produkt jako datovou sadu nebo řadu 

datových sad, která splňuje specifikaci datového produktu. Specifikace datového produktu 

je definována jako detailní popis datové sady, nebo řady datových sad společně s dalšími 

informacemi umožňujícími tyto sady vytvořit, dodat a využít (ISO 19131 2000). Specifi-

kace datového produktu může být použita pro popis existujícího produktu anebo jako pro-

středek pro definování požadavků na budoucí produkt. 

Business službu lze vnímat z hlediska podnikové architektury jako stavební blok, který 

implementuje žádanou schopnost. Z externího pohledu, který je více relevantní u produktů 

nabízených zákazníkům, představuje služba prostředek uspokojení potřeby (Business Lay-

er: Business Service 2012). Služba kombinuje v organizaci dostupné schopnosti a funkce 

pro dodání výstupu, který odpovídá smluvním podmínkám a způsobu dodání. V tomto 

směru definuje Cooper (2012) službu SDI jako vymezenou část funkčnosti SDI, která je 

poskytována prostřednictvím rozhraní, a to buď manuálně, nebo automaticky. 

V kontextu SDI je datový produkt odpovědí na poptávku. Proto by analýza poptávky měla 

být explicitně řízeným procesem v SDI. Vznik produktu reaguje na proces analýzy poptáv-

ky a zohledňuje specifické potřeby zákazníka, což se může projevit ve způsobu dodání, 

využití doplňkových služeb a ceně. Produkt může představovat výběr z existující datové 
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sady, kombinaci dat z více zdrojů, vygenerovaný výstup, anebo aplikaci nějakého algorit-

mu na externí datový zdroj. Znalost poptávky může být impulsem pro vytvoření nového 

produktu s přidanou hodnotou. 

Při modelování produktu na business úrovni je potřeba zmínit hodnotu pro zákazníka, 

služby související s dodáním, a specifikaci dat na konceptuální úrovni. Detailnější infor-

mace o struktuře a obsahu datového produktu uvádí fáze informační architektury (C1). 

Tabulka 12 Shrnutí produktů a služeb v rámci business architektury 

Koncepty metamodelu Produkt: koherentní balík služeb, smluvních podmínek a parametrů kvality, 

který je jako celek nabízen zákazníkovi 

(Business Layer: Product 2012). 

Služba: kombinace schopností a funkcí pro dodání výstupu, který odpovídá 

smluvním podmínkám a způsobu dodání. 

Hlediska Kontext produktu: specifikuje charakter produktu, využitelné datové sady, 

hodnotu pro zákazníka, související služby, způsob dodání, formát, 

distribuční kanál, typ licence, smluvní podmínky apod. 

Vytvořené referenční modely Nejsou uvedeny. 

Externí referenční modely Specifikace datového produktu pro zjednodušený pohled na informace o 

parcele v evidenci katastru nemovitostí (PSMA Australia 2013).  

4.3.3 Schopnosti 

Schopnosti byly již použity ve fázi vize architektury (A), kde plnily roli komunikačního 

prostředku mezi strategií a návrhem SDI. Ve fázi business architektury (B) slouží jako 

podklad pro určení stavebních bloků, které je tvoří. Kvalitně zpracovaná mapa schopností 

vytvořená v předchozí fázi (Obrázek 9) nepomáhá jen při tvorbě business architektury, 

ale i ostatních domén, a je důležitým podkladem v navazujících fázích (Obrázek 15).  

 

Obrázek 15 Souvislost mezi schopnostmi, architekturou a projekty 

(Capabilities in an Enterprise Architecture Context 2011) 
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Mapu schopností je potřeba revidovat, aby dobře odrážela charakter schopností, a ne jen 

některé jejich vlastnosti nebo součásti. Následně je potřeba schopnosti validovat proti for-

malizované motivaci a také proti produktům a službám. V této fázi se projeví fakt, že ně-

které schopnosti již v organizaci existují a je potřeba je propojit na ty nové. Zpravidla se 

modelují dva typy vazeb, hierarchie a zmíněná závislost. 

Tabulka 13 Shrnutí schopností v rámci business architektury 

Koncepty metamodelu Schopnost: způsobilost organizace, osoby nebo systému vykonávat určitou 

činnost na určité úrovni. 

Stavební blok: model reálné nebo abstraktní součásti architektury, který je 

potenciálně znovupoužitelný (Definitions 2011). 

Hlediska Kontext schopnosti: propojuje dílčí stavební bloky umožňující jako celek 

realizovat danou schopnost. 

Spolupráce schopností: naznačuje závislosti a hierarchie mezi schopnostmi.  

Vytvořené referenční modely Schopnost pro řízení architektury SDI (Obrázek 5). 

Mapa schopností SDI (Obrázek 9). 

Externí referenční modely Nejsou uvedeny. 

4.3.4 Governance 

Governance lze zjednodušeně definovat jako podmnožinu business procesů a organizace, 

která umožňuje a kontroluje rozhodování o podniku. Jednoznačné odlišení mezi tím, co je 

předmětem řízení a co je předmětem governance může být obtížné. Nicméně 

s ohledem na charakter SDI, daný zejména velkým počtem zainteresovaných stran a dopa-

dy na veřejnost, je potřeba hledisko governance více formalizovat a jasně odlišovat od ří-

zení.  

Governance lze od řízení odlišovat podobně, jako lze odlišovat povinnost se zodpovídat 

(angl. accountability) od odpovědnosti (angl. responsibility). Historicky vyvstala reálná 

potřeba governance ve chvíli, kdy firmy získaly právní subjektivitu oddělenou od subjekti-

vity svých vlastníků. Bylo potřeba vytvořit mechanismus, který zajistí, že chování firmy 

bude ve shodě se zájmy jejich vlastníků, což byl počátek tzv. corporate governance (Bloem 

2005). 

Governance staví na základních principech jako je rozhodování založené na kolektivní 

shodě, spravedlnost, transparentnost, povinnost se zodpovídat veřejnosti (vlastníkům) a 

sdílená vize (United Nations 1997).  

Box (2009) uvádí v kontextu SDI uplatnění governance při koordinaci, jelikož při dosaho-

vání společných cílů je potřeba sladit kolektivní a individuální potřeby a zájmy. V tomto 

ohledu koordinace poskytuje kritické spojení mezi kolektivně udáváným směrem a auto-

nomně řízeným provozem. Koordinace tak usměrňuje dílčí aktivity, které ve výsledku po-

souvají komunitu jako celek požadovaným směrem. 

Při pohledu na již existující iniciativy lze konstatovat, že governance hledisko je adresová-

no, což dokumentuje několik následujících příkladů. Rovněž lze podotknout, že některé 

iniciativy explicitně nezmiňují governance pohled, protože některé rysy governance jsou 
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již přímo součástí existujících řídících struktur. Organizace na vyšší úrovni zralosti usilují 

o formálnější a transparentní oddělení governance jako důležité složky fungování organi-

zace.   

SDI emirátu Abu Dhabi
54

 uvádí následující oblasti pro formování governance funkce 

(Standards governance framework 2013): 

 Komunikace zaměřená zejména na zásady a standardy, s cílem šířit znalosti a osvě-

tu v komunitě. Oficiální zveřejňování informací je doplněno o praktické workshopy 

s důrazem na připravenost pro následnou aplikaci. 

 Pomoc při implementaci standardů formou konzultací, revizí plánů a návrhů. Dozo-

rování implementačních projektů. 

 Monitorování výkonnosti a shody standardů a zásad. Hodnocení zralosti a reporto-

vání klíčových ukazatelů.   

 Zajištění zpětné vazby a aktualizace standardů a zásad, případně vyvolání výzkumu 

specifických problémů. 

Západní Australie, největší australský spolkový stát a druhý největší územně správní celek 

na světě ustavil již v roce 1981 organizaci Western Australian land information system
55

 

(WALIS) s cílem koordinovat přístup k prostorovým datům veřejné správy a umožnit me-

zioborovou spolupráci. WALIS zmíněného cíle dosahuje pomocí governance struktury, 

která prošla poslední úpravou v roce 2010 (Obrázek 16). Struktura obsahuje tři komise, 

administrativní podporu, a stále nebo ad hoc pracovní skupiny. 

 

Obrázek 16 Tříúrovňová struktura governance 

pro Western Australian land information system (WALIS committees 2010) 
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Komise na nejvyšší úrovni Executive policy committee (EPC) určuje strategické směrová-

ní a schvaluje celkovou politiku, strategické plány a zajišťuje soulad s vládními politikami 

pro sdílení prostorových informací. Komise na druhé úrovni Spatial management group 

(SMG) reprezentuje mezioborovou spolupráci a zaměřuje se na klíčové oblasti WALIS 

s cílem řídit informační platformu. Komise na třetí úrovni WALIS council řeší provozní 

problémy při poskytování dat. Každá komise může na své úrovni zřídit pracovní skupinu 

pro řešení konkrétního problému. Administrativní jednotka propaguje činnost WALIS, 

zprostředkovává komunikaci s veřejností a podporuje práci komisí a pracovních skupin. 

U zmíněné iniciativy stojí za povšimnutí jeden aspekt governance SDI související 

s členstvím a formalizací vztahů spolupracujících subjektů. Jedná se o formální prohlášení 

člena WALIS, ve kterém se člen zavazuje k aktivní účasti a podpoře přijatých zásad, po-

stupů, strategických rozhodnutí a principů. A dále souhlasí s jejich vhodnou implementací 

do své provozní organizace a promítnutím do firemní kultury (Western Australian land 

information system 2011). 

Další příklad, který se explicitně zabývá problematikou governance SDI, je zmíněn 

v komplexní metodice pro využití prostorových dat v australské samosprávě
56

. Uvedená 

metodika byla připravena organizací Australian local government association
57

 (ALGA) a 

Spatial information council
58

 (ANZLIC). V kontextu této kapitoly uvedená metodika zmi-

ňuje činnosti tzv. řídící komise na úrovni samosprávného celku následovně (Australian 

local government association 2007, s. 57): 

 Řídící komise je zodpovědná za rozvoj v oblasti partnerství a spolupráce s cílem 

sdílet data a přijímat pravidla. 

 Členové řídící komise zodpovídají za přijetí a použití systémových komponent 

v rámci svých organizací a za přípravu konzistentních informačních materiálů a ak-

tivní osvětu. 

 Řídicí komise schvaluje datové standardy použité při implementaci systémů a rov-

něž zodpovídá za transparentní proces, kterým se datové standardy tvoří. 

 Řídící komise garantuje proces získávání nových požadavků a stanovuje jejich pri-

ority. 

 Komise je zodpovědná za sladění lokálních datových potřeb a priorit na vyšší úrov-

ni samosprávy, což se promítá do plánu sběru a aktualizací dat.  

 Komise spolupracuje při plánování školení s cílem budovat interní kapacity a získat 

maximální přínosy z implementačních aktivit. 

Na základě zmíněných příkladů lze governance funkci charakterizovat jako nastavování 

cílů a pravidel, koordinaci a komunikaci, dohlížení nad řízením a monitorování výsledků.  

Určitým vodítkem při návrhu governance je identifikace samotného předmětu rozhodování 

jako jsou např. principy, cíle, pravidla a dohody. Dalším krokem je začlenění těchto identi-

fikovaných konceptů do procesních oblastí, kde se dá předpokládat, že tyto typy rozhodo-
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vání budou zastoupeny a kde bude existovat lokální znalost problematiky a příslušná kom-

petence. V rámci SDI lze takto identifikovat následující směry uplatnění governance: 

 Ovlivňování vývoje SDI prostřednictvím nastavování cílů a volby strategie. Vznik-

lé prostředí musí umožňovat kolektivní definování cílů a strategií pro jejich dosa-

žení. Toto prostředí musí reprezentovat dostatečnou autoritu, která je schopná 

alokovat zdroje a zajistit politickou akceptaci. Musí být jasně definovány zájmy 

státu a role státu, stejně tak, jako očekávání veřejnosti a soukromého sektoru, pro-

tože zejména externality vygenerované díky státní intervenci by měly přispět 

k hospodářskému růstu a dalším synergickým efektům. 

 Protože SDI díky svému provoznímu modelu staví na spolupráci a koordinaci, je 

nutné budovat a formalizovat vztahy mezi jednotlivými subjekty. SDI vyžaduje 

součinnost mnoha schopností, a je tak potřeba navrhnout mechanismus, který zajistí 

definování pravidel a kontrolu jejich dodržování.  

Z pohledu architektury je potřeba rozlišovat: 

 Governance architektury zajišťující, že rozhodnutí o architektuře budou ve shodě 

s definovanými principy a budou přispívat k dosažení podnikových cílů. Dále, 

že navržená architektura bude reflektovat správné business požadavky a bude řádně 

prezentována a komunikována. Tuto oblast řeší tzv. rámce pro governance, kam 

patří i architektonický rámec pro budování SDI, jenž je výstupem této práce.  

 Governance implementace zajišťující, že navržená architektura bude řádně imple-

mentována a vytvořené prostředí bude proaktivně dohlížet na implementaci s cílem 

zajistit maximální míru schody s definovaným zadáním. Tato oblast governance je 

popsána v samostatné fázi governance implementace (G). 

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, governance hledisko je určitým pohledem 

na strukturu procesů a organizace, která zajišťuje vhodné prostředí pro efektivní řízení 

SDI, proto je možné pro modelování governance použít stejné koncepty jako u modelování 

business procesů a organizace. Výstup tohoto kroku je potřeba zohlednit při návrhu busines 

procesů a organizace v následujících krocích, které zakončují fázi návrhu business archi-

tektury. 
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Tabulka 14 Shrnutí governance v rámci business architektury 

Koncepty metamodelu Proces: související činnosti realizující specifikovaný výstup. 

Organizační jednotka: samostatná organizace disponující zdroji a plnící 

svěřené cíle. 

Hlediska Governance SDI: zobrazuje strukturu procesů a organizace pro umožnění 

efektivního řízení SDI.  

Vytvořené referenční modely Mapa business procesů SDI (Obrázek 17). 

Organizace SDI (Příloha A). 

Externí referenční modely Procesy realizované při výkonu governance SDI v emirátu Abu Dhabi 

(Standards governance framework 2013). 

Tříúrovňová struktura governance pro Western Australian land information 

system (WALIS Committees 2010). 

Governance procesy pro využití prostorových dat na úrovni samosprávného 

celku (Australian local government association 2007,  s. 57). 

Struktura governance pro sdílené služby infrastruktury Geospatial platform 

ve veřejné správě (Federal geographic data committee 2012). 

4.3.5 Business procesy 

Představují pohled na způsob realizace odpovídajících schopností a přeměnu vstupů 

na výstupy. Klíčové business procesy vycházejí z hodnotového řetězce a životního cyklu 

hlavních produktů a služeb. Navazují na definici mise, neboli na zobecnění běžných pro-

vozních činností a implementují jejich výkonnou složku. Klíčové procesy jsou doprováze-

ny procesy podpůrného charakteru, které zajišťují synchronizaci, kontrolu, správu zdrojů 

apod.  

Příklad procesů uvádí americký národní rámec pro SDI
59

, který zmiňuje sedm procesních 

oblastí (Organization 2012): 

 Tvorba, údržba, integrace a zálohování dat. 

 Definice produktů, příprava dokumentace, vývoj distribučních kanálů, podpora 

produktů a reklama. 

 Definice dat, zajištění konzistence, tvorba specifikací a pravidel. 

 Tvorba business plánu a stanovení priorit, vypracování smluvních vztahů, podpo-

rování aktivní spolupráce, kolektivní tvorba standardů a školení. 

 Definování vize a vypracování strategického plánu, implementace organizace, pro-

vozního prostředí, komunikačních kanálů a rozhodovacích procesů, tvorba zásad, 

získávání finančních prostředků a uzavírání smluvních vztahů. 

 Alokování zdrojů ve formě finančních prostředků, dat, technologií a lidí. Oceňová-

ní výnosů a nákladů. 

 Identifikace trhů a zákaznických segmentů, analýza konkurence a poptávky. 
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Na základě předcházejících kroků ve fázích vize architektury (A) a business architektury 

(B) byl vytvořen referenční model zobrazující mapu business procesů SDI (Obrázek 17).  

 

Obrázek 17 Mapa business procesů SDI 

Z pohledu organizace SDI stojí za zmínku proces řízení zainteresovaných subjektů, jehož 

cílem je dosáhnout aktivní a spolupracující komunity. Proces zodpovídá za sběr a integraci 

zájmů jednotlivých členů, nastavení správných očekávání plynoucích z účasti v SDI a za 

aktivní zapojení subjektů na návrhu SDI a vývoji produktů a služeb. Proces rovněž usměr-

ňuje kolektivní definování vize a cílů. Aktivní řízení zapojených subjektů dovoluje jednak 

efektivně informovat o důležitých principech, zásadách a pravidlech, ale také umožňuje 

sběr požadavků a návrhů na zlepšení, což posiluje důvěryhodnost spolupráce a akceptaci 

komunitou. Řízení zainteresovaných subjektů je nutné propojit na procesy komunikace, 

marketingu a analýzy poptávky. 

Z produktového pohledu stojí za zmínku proces řízení datového portfolia, jehož cílem je 

maximalizace přínosů a minimalizace nákladů při činnostech souvisejících s pořizováním, 

údržbou a transformací dat. Portfolio shromažďuje datové sady podle stanovených kritérií 

a umožňuje vlastníkovi vyhodnocovat jeho hodnotu a plánovat rozvojové aktivity podle 

stanovených priorit a formulovaných strategií.    

Příklady kritérií pro zařazení datové sady do datového portfolia SDI uvádí australská a 

novozélandská iniciativa (Spatial information council 2012, s. 5): 

 Souvislost s bezpečností a zdravím obyvatelstva.  

 Podpora klíčové funkce státu nebo samosprávy.  

 Přímá podpora trvale udržitelného rozvoje v oblasti ekonomiky, společnosti nebo 

životního prostředí. 

 Umožnění inovací ve veřejném sektoru, výzkumu nebo průmyslu. 
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Tabulka 15 Shrnutí business procesů v rámci business architektury 

Koncepty metamodelu Proces: související činnosti realizující specifikovaný výstup. 

Hlediska Mapa business procesů SDI: prezentuje business procesy pro realizaci SDI.   

Vytvořené referenční modely  Mapa business procesů SDI (Obrázek 17). 

Externí referenční modely Procesní oblasti uvedené v americkém národním rámci pro SDI 

(Organization 2012). 

Procesy datového portfolia (Circular No. A-16 Revised 2002). 

Procesy obecného klasifikačního rámce PCF
60

. 

4.3.6 Organizace 

Formální organizace je definována jako umělý prostředek koordinace většího počtu lidí za 

určitým účelem, s přihlédnutím ke stálosti a nezávislosti na náhodné výměně konkrétních 

osob (Keller 1996). 

Je zřejmé, že každá organizace má svou interní režii a přináší určitou nerovnost do procesu 

rozhodování a obecně v přístupu k informacím z pohledu jednotlivce. Organizace také čas-

to podléhá stereotypům, které nemají racionální základ, což se odráží v zástupných cílech a 

projevuje se např. soustřeďováním moci, snahou o co možná největší izolovanost, byrokra-

tizací a důrazem na uplatňování hierarchické struktury. Tato práce vnímá organizaci jako 

integrální součást architektury a proto je potřeba organizaci navrhovat v kontextu ostatních 

součástí.  

Komplexnost SDI se projevuje i v komplexnosti organizace, která SDI zajišťuje. Anheier 

(2000) zmiňuje například dualitu řízení mezi výkonným managementem a představen-

stvem. Představenstvo reprezentuje autoritativní prostředí a hájí zájmy zainteresovaných 

subjektů včetně veřejnosti a zodpovídá za většinu governance činností. Autoritativní pro-

středí disponuje politickou vůli a formuje cíle organizace, které nelze jinak v netržním pro-

středí nastavit. Výkonný management se oproti tomu zabývá plánováním, tvorbou, 

výkonem a monitorováním provozních činností.    

Anheier (2000) dále formuluje následující dimenze, dle kterých lze organizaci navrhovat: 

 Hospodárnost a trvalost oproti efektivitě a dočasnosti. 

 Orientace na plnění úkolů a formalizaci postupů oproti orientaci na lidi, motivaci a 

hodnoty. 

 Centralizace rozhodování a vertikální vazby oproti decentralizovanému rozhodová-

ní a horizontálním vazbám. 

 Orientace na prostředí a hledání řešení vně organizace oproti orientaci na organiza-

ci a hledání řešení uvnitř organizace. 

Při aplikaci zmíněných dimenzí na návrh organizace SDI, lze např. identifikovat stabilní 

datové portfolio, které je potřeba budovat dlouhodobě a hospodárně, oproti tomu nový 

produkt a související licenční model je potřeba vytvořit rychle a prostřednictvím ad hoc 

                                                 
60

 PCF (Process classification framework), http://www.apqc.org/process-classification-framework 



Josef Mikloš: Architektonický rámec pro budování SDI 

2014  64 

týmu. Formalizace postupů a plnění úkolů je potřeba při stanovení rozpočtu, rozhodování, 

vyhovění standardům, a všude tam, kde je potřeba doložit skutečnosti důkazem, oproti 

tomu lidský faktor je potřeba při vnímání potřeb zákazníků a zaměstnanců. Hierarchická 

formální organizace dovoluje pohodlně nastavit zásady a pravidla, oproti tomu síťová or-

ganizace dovoluje lepší spolupráci a soustředění na cíl bez zbytečné byrokratizace. Orien-

tace na prostředí SDI znamená ovlivňovat legislativu, zajišťovat finanční zdroje, 

podporovat vývoj a výzkum, účastnit se tvorby odvětvových standardů a identifikovat ho-

tová řešení. Oproti tomu orientace dovnitř znamená více prostoru pro kreativitu, inovativní 

řešení a optimalizaci provozu. 

Návrh organizace by měl být veden s ohledem na minimalizaci režie samotné organizace a 

maximalizaci výkonu této struktury. Návrh musí zohledňovat provozní model, výkonovou 

kapacitu a dostupné zdroje. Organizaci ovlivňuje motivace, charakter produktů a služeb, 

vyžadované schopnosti, požadavky na governance a zejména klíčové procesy. Při návrhu 

organizace je potřeba využít znalost business procesů a docílit jejich plynulé návaznosti a 

také upřednostnit koncentraci lokálních znalostí a kompetencí, které lze u pracovníků oče-

kávat. Tímto principem byl veden návrh vytvořeného referenčního modelu pro organizaci 

SDI (viz Přílohu A). 

Návrh organizace SDI musí dále zohlednit právní normy a formy, aby dotyčný subjekt 

mohl být nositelem práv a povinností a mohl vystupovat v právních vztazích. Samozřejmě, 

že kromě schopnosti uzavírat právní vztahy je potřeba budovat i celou řadu neformálních 

vztahů. Dále je potřeba zajistit takovou formu, která umožní transparentní financování a 

kontrolu. Organizace SDI nemusí být vlastněna jedinou právnickou osobou. V podmínkách 

České republiky je možné uvažovat právní formy jako organizační složka státu, příspěvko-

vá organizace, nestátní nezisková organizace, případně sdružení nebo státní podnik.          

Tabulka 16 Shrnutí organizace v rámci business architektury 

Koncepty metamodelu Organizační jednotka: samostatná organizace disponující zdroji a plnící 

svěřené cíle. 

Hlediska Organizace SDI: zobrazuje strukturu organizace na úrovni organizačních 

jednotek, ze které jsou zřejmé řídící vazby a způsob organizace práce.  

Vytvořené referenční modely Organizace SDI (Příloha A). 

Externí referenční modely Organizační principy ve veřejné správě (2004). 

Organizační principy družstev a kooperativních společenstev 

(Lund 2011). 

4.4 Informační architektura 

Fáze informační architektury (C1) se zabývá poměrně širokou problematikou prostorových 

dat, která byla vždy v centru zájmu SDI, jelikož data a informace tvoří její stěžejní součást. 

První generace SDI byla charakteristická důrazem na data, datové struktury, metadata a 

výměnné formáty (Craglia 2006), což přispělo k rozvoji technické interoperability prosto-

rových dat a k zviditelnění role geoinformatiky v oblasti standardizace. 
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Informační architekturu SDI lze zjednodušeně definovat jako soubor důležitých informací 

a dat potřebných pro provoz a realizaci business procesů SDI. Informační architektura 

v kontextu SDI plní hned několik rolí: 

 Pomáhá při identifikaci a řízení klíčových prostorových dat nutných pro výkon ve-

řejné správy. 

 Sjednocuje pohled na prostorová a neprostorová data v kontextu e-goverment. 

 Pomáhá prosazovat již ustavené governance postupy. 

 Podporuje trh s daty, a to zejména poskytováním kvalitních referenčních dat a dato-

vých standardů, které mohou být aplikovány ve veřejném i soukromém sektoru. 

Snahou řízené informační architektury SDI je zamezit tvorbě izolovaných datových mode-

lů a propojit jednotlivé úrovně abstrakce datového modelování. Cílem je vytvořit jednotný 

a konzistentní pohled na data, který je účelný při rozhodování a definuje jasný vstup pro 

konkrétní řešení. Vytvořený rámec používá tři úrovně abstrakce při modelování:  

 Konceptuální, která zachycuje business kontext a definuje koncepty nezávisle 

na počítačovém zpracování.    

 Logickou, která specifikuje podstatné entity a vazby nutné pro vyřešení business 

potřeby nezávisle na implementační technologii.   

 Fyzickou, která rozpracovává technické detaily a zohledňuje specifické rysy kon-

krétní implementační technologie. 

Vysokoúrovňový charakter metody pro budování architektury SDI a typické použití před-

určuje míru detailu a úroveň modelování v rámci informační architektury. Hlavní díl práce 

s daty proto spadá do konceptuální úrovně, která je vhodná pro oblast řízení a rozhodování. 

Logická úroveň je prostorem pro řešení sémantické interoperability a podkladem pro har-

monizační aktivity. Fyzická úroveň se pak zaměřuje na formu uložení dat a na výměnný 

formát.       

Vytvořený rámec popisuje informační architekturu SDI pomocí tří stavebních bloků, kte-

rými jsou data, metadata a datové standardy. Prvně jmenovaný stavební blok reprezentující 

data je podstatný pro ujasnění datového rozsahu SDI. Pomáhá formovat datové portfolio a 

jeho hodnotu prostřednictvím závazků plynoucích z jeho vlastnictví vůči možnému eko-

nomickému a společenskému prospěchu. Stavební blok dat je v následujících podkapito-

lách popsán s ohledem na tři zmíněné úrovně abstrakce a schematicky znázorněn pomocí 

metamodelu (Obrázek 18).   



Josef Mikloš: Architektonický rámec pro budování SDI 

2014  66 

 

Obrázek 18 Koncepty metamodelu zachycující stavební blok dat 

včetně rozlišení úrovně abstrakce   

4.4.1 Data na konceptuální úrovni  

Konceptuální úroveň modelování dat v SDI využívá stavební bloky doména, termín, dato-

vé portfolio a datová sada. Doména odpovídá určitému zájmu a zohledňuje pouze určité 

aspekty reálného světa. Stanovení domény přispívá k určení kontextu dat a umožňuje data 

lépe vyhledávat a kategorizovat. Ryerson (2009) uvádí tři základní domény pro datové 

sady SDI: 

 Referenční doménu, která představuje data nutná pro precizní vyjádření prostoro-

vých referencí ostatních dat. 

 Doménu představující data o přírodních a umělých prvcích v krajině. 

 Konceptuální doménu, která představuje např. ekonomická, sociologická a jiná data 

o prostředí nutná pro výkon správní činnosti. 

Dále uvádí, že zvolená klasifikace musí sloužit potřebám státu a musí být volena 

s ohledem na priority SDI. 

Dalším zdrojem taxonomie datových domén v SDI je americký národní rámec pro data, 

který uvádí následujících sedm domén (NSDI Framework 2013): 

 Geodetické základy, zejména soubor bodů základního bodového pole. 

 Katastr nemovitostí, zejména jeho geometrické určení. 

 Ortoobrazy, tj. georeferencované obrazy zemského povrch, ve kterých byly posuny 

bodů způsobené orientací senzoru a zemským reliéfem odstraněny pomocí ortogo-

nální projekce na referenční plochu. 

 Výšky, tj. vertikální vzdálenosti od základního nivelačního bodu, které slouží 

zejména pro reprezentaci terénu. 
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 Vodstvo, tj. souhrn přírodních a umělých vodních ploch, toků a objektů na nich. 

 Správní jednotky pro vymezení působnosti a hranic. 

 Data o přepravní infrastruktuře. 

Zmíněný národní rámec definuje pro každou doménu oborově příbuznou zodpovědnou 

organizaci, která rovněž vykonává roli správce dat v doméně. 

Další pohled lze nalézt v taxonomii uváděné v rámci základních prostorových dat 

v Austrálii a na Novém Zélandu (Spatial information council 2012, s. 5), která definuje 

deset domén pro klíčové datové sady a již zmíněné domény rozšiřuje o: 

 Geokódy, používané pro nepřímou lokalizaci. 

 Geografická jména, sloužící k identifikaci a zaznamenání oficiálních nebo běžně 

užívaných názvů pro přírodní, případně umělé objekty trvale umístěné do krajiny. 

Tato iniciativa pro každou doménu uvádí související datové sady, aktuální stav domény, 

plán rozvoje, související datové standardy a účel, případně typická použití dat. Data klasi-

fikována do domén (úroveň SDI) tvoří základ pro další vrstvu aplikačně zaměřených dat 

jako např. krizové řízení, zdravotní stav obyvatelstva, národní bezpečnost, udržitelný roz-

voj a životní prostředí. Poslední vrstva rámce je představována socioekonomickými daty. 

Nejrozsáhlejší taxonomie datových domén vznikla při formování datového obsahu pro 

INSPIRE. Datové domény byly členěny hierarchicky ve dvou úrovních. První úroveň ob-

sahovala 17 domén a druhá úroveň 61 domén. Uvedené hierarchické členění bylo nakonec 

opuštěno a byly definovány tři přílohy datových témat, které uvádí celkem 34 témat sesku-

pených podle priorit, časového plánu a požadavků na harmonizaci (INSPIRE data specifi-

cations drafting team 2008). Z tohoto důvodu nemusí být aktuální členění použité 

v INSPIRE vhodné pro národní potřeby.        

Jednotlivé domény reprezentují určitou aplikační oblast a tato oblast sebou nese i specific-

kou terminologii. Potřeba jednotného jazyka a stejného porozumění významu je nutná 

zejména pro definování jasného business zadání. Kvalita popisu business zadání má beze-

sporu vliv na další etapu a detailnější specifikaci, proto jsou termíny nedílnou součástí mo-

delování dat v SDI na konceptuální úrovni. Ustálené termíny je nutné konzistentně 

používat při dokumentaci architektury a zejména při definování pravidel a podmínek. 

V metamodelu je termín reprezentován samostatným konceptem, aby nedocházelo 

k záměně s informačními objekty (např. s geoprvkem stejného jména), protože objekt re-

prezentující termín představuje pouze tento termín a jeho význam, nikoli informační obsah, 

který je pod tímto termínem možné vnímat. 

Každá doména má své názvosloví, které je reprezentováno příslušným slovníkem termínů. 

Základní terminologickou oporu pro oblast geoinformatiky je možné hledat v Terminolo-

gickém slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí (2005), který zpracovává jedenáct 

zvolených domén. Dále je možné čerpat z Terminologického výkladového slovníku pojmů 

z oblasti geoinformací (Rapant 2001) a v neposlední řadě lze zmínit slovník termínů, 

který vznikl při práci na INSPIRE a dokumentuje terminologii použitou v implementač-

ních pravidlech.    



Josef Mikloš: Architektonický rámec pro budování SDI 

2014  68 

Stěžejním prvkem při modelování SDI na konceptuální úrovni je datové portfolio obsahu-

jící klíčové datové sady vybrané podle stanovených kritérií. Taxonomie domén uvedená 

dříve může sloužit jako podklad pro identifikaci domén, které jsou z pohledu datového 

portfolia důležité. Na základě domén je možné následně identifikovat vhodné datové sady 

pro zařazení do portfolia. Pro efektivní správu datového portfolia je potřeba na úrovni da-

tových sad evidovat celou řadu informací. Z organizačního pohledu je nutné znát minimál-

ně business vlastníka a technického vlastníka datové sady, ideálně i vlastníka procesu, 

ve kterém se data používají. Znalost organizačních vazeb dovoluje jednoduše sbírat datové 

potřeby a také prosazovat datové standardy a transformační aktivity. Protože klíčové dato-

vé sady zpravidla již existují, je potřeba v rámci řízení datového portfolia vyhodnocovat 

míru jejich shody s požadovanými standardy a identifikovat případné neshody, které 

je nutné zohlednit při plánování harmonizačních aktivit. 
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Tabulka 17 Shrnutí dat na konceptuální úrovni v rámci informační architektury  

Koncepty metamodelu Doména: vymezená oblast reality zohledňující podstatné vlastnosti pro 

daný zájem.  

Termín: jazykový výraz mající v rámci domény jasný a ustálený význam 

(Termín 2014). 

Datové portfolio: kolekce datových sad významná z pohledu vlastníka 

datového portfolia.   

Datová sada: identifikovatelná kolekce dat 

(Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí 2005). 

Hlediska Taxonomie domén: prezentuje domény a jejich vztahy, formuje kontext pro 

data SDI a pomáhá definovat obsah datového portfolia. 

Slovník termínů: dokumentuje formou seznamu termíny dané domény.  

Datové portfolio: přehledně zobrazuje významné datové sady včetně např. 

zodpovědností, míry použití, nákladů, neshod, podporovaných procesů 

apod.  

Kontext datové sady: prezentuje klíčové parametry datové sady s ohledem 

na řízení datové sady v rámci portfolia, jedná se zejména o propojení na 

cíle, procesy, aplikace, datové standardy, související právní předpisy, 

identifikované neshody, business vlastníka, technického vlastníka, 

vlastníka procesu a vazby na definici struktury a obsahu. 

Vytvořené referenční modely Nejsou uvedeny. 

Externí referenční modely Tři základní domény pro datové sady SDI (Ryerson 2009). 

Sedm domén amerického národního rámce pro data 

(NSDI Framework 2013). 

Deset domén pro členění základních prostorových dat v Austrálii a na 

Novém Zélandu (Spatial information council 2012, s. 5). 

34 datových témat v rámci INSPIRE 

(INSPIRE data specifications drafting team 2008). 

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí (2005). 

Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformací 

(Rapant 2001). 

Slovník 203 termínů
61

, který vznikl při práci na INSPIRE a dokumentuje 

terminologii použitou v implementačních pravidlech.  

4.4.2 Data na logické úrovni 

Konceptuální úroveň nastavila správný kontext pro datové sady a umožnila definovat ob-

sah datového portfolia ve formě významných datových sad pro provozní činnosti státu, 

poskytování veřejných služeb a podporu trhu s datovými produkty. Logická úroveň rozpra-

covává tuto koncepci s ohledem na strukturu a význam dat. 

Základním konceptem na logické úrovni modelování dat v SDI je geoprvek. Geoprvek je 

logická datová entita, která z aplikačních důvodů zdůrazňuje prostorové vlastnosti svého 

vzoru, objektu reálného světa. Geoprvek zachycuje vlastnosti a vztahy svého vzoru pro-

střednictvím atributů a vazeb. Atributy mají definovány svůj datový typ a příslušný obor 
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hodnot. Datový typ determinuje možné operace, které lze s hodnotou datového typu pro-

vádět. U geoprvků jsou podstatné prostorové vlastnosti vyjádřeny pomocí tzv. prostoro-

vých datových typů. Prostorové datové typy a jejich dovolené operace definují 

tzv. prostorovou algebru. 

Volba prostorového datového typu závisí na zvoleném způsobu abstrakce prostorových 

vlastností, na charakteru těchto vlastností a na business požadavcích, přičemž charakter 

vlastností může být diskrétní nebo spojitý. Diskrétní vlastnosti jsou popsány pomocí geo-

metrických datových typů (Obrázek 19). Oproti tomu vlastnosti spojitého charakteru jsou 

popsány typy pokrytí, které jsou definovány funkcí vracející hodnotu ze svého rozsahu pro 

každou přímou polohu ve své prostorové, časové nebo prostoročasové doméně (Termino-

logický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí 2005). 

 

Obrázek 19 Základní geometrické datové typy pro popis diskrétních prostorových 

vlastností geoprvů (ISO 19125-1 2004)   

Na logické úrovni je potřeba koncepty jako doména, datová sada nebo datový produkt
62

 

popsat detailněji s pomocí geoprvků. Geoprvek představuje informační objekt nesoucí 

hodnotu, která je podstatná z pohledu zpracování. Za účelem modelování vztahů reálného 

světa geoprvky tvoří vazby na jiné geoprvky a tím vytvářejí logické datové modely. 

Logický datový model slouží zejména k analýze využití strukturovaných dat v procesech a 

aplikacích. Základním logickým modelem v SDI je kanonický model domény, který popi-

suje geoprvky a jejich vazby v rámci aplikační domény. Kanonický model domény se vy-

platí zkonstruovat, pokud více procesů, aplikací a subjektů potřebuje pracovat s daty stejné 

domény. Při vhodné metodě tvorby pak tento model integruje požadavky všech zúčastně-

ných stran a umožňuje realizovat identifikované případy užití. Případné změny kanonické-

ho modelu musí být řešeny v rámci příslušného governance procesu. 
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Konkrétní aplikace mohou následně využít kanonický model pro návrh svých vlastních 

datových schémat. Přínos takového logického modelu je zejména v interoperabilitě na sé-

mantické úrovni, protože celá doména je zachycena konzistentním způsobem a reprezento-

vána prostřednictvím jedné notace. 

Pokud je kanonický model domény konstruován formálním způsobem a využívá vhodné 

notace, je možné jej využít pro automatické nebo poloautomatické generování fyzických 

datových modelů a přispět tím k interoperabilitě na technické úrovni (Obrázek 20). Obecně 

je tato úroveň datového modelování přínosná pro integraci podnikových aplikací (EAI)
63

, 

použití podnikové sběrnice služeb (ESB)
64

 a architektury orientované na služby (SOA)
65

. 

V těchto případech slouží zejména k návrhu a optimalizaci datových struktur, k analýze 

dopadů změn na existující datové struktury, k datové integraci a také pro tvorbu business 

reportů (BI)
66

. Existence kanonického modelu v prostředí SDI umožňuje definovat datový 

produkt, který bude po stránce syntaxe i sémantiky kompatibilní. 

 

Obrázek 20 Příklad definice geoprvků v notaci UML
67

 pro popis železniční dopravní cesty 

v doméně přepravní infrastruktury (FGDC-STD-014.7b 2008)  
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 EAI (Enterprise application integration). 
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 ESB (Enterprise service bus). 
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 BI (Business intelligence). 
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 UML (Unified modeling language). 
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Lze předpokládat, že datové domény budou spíše disjunktní, a proto není potřeba vytvářet 

integrovaný logický datový model pokrývající celé datové portfolio. Stačí vyčlenit obecné 

a potenciálně znovupoužitelné geoprvky do samostatného modelu a sdílet je napříč domé-

nami. Tento zájem reflektuje další logický model odpovídající katalogu geoprvků. Druhým 

využitím katalogu geoprvků je vyhledání již existujícího geoprvku a posouzení jeho vhod-

nosti pro konkrétní aplikaci.  

Poslední dva modely zmíněné na logické úrovni se týkají datové sady a datového produk-

tu. Hlavní výhoda existence kanonického modelu domény spočívá v tom, že datové sady a 

datové produkty mohou být definovány na jeho základě. U takto definovaných produktů je 

pak zaručeno, že budou splňovat sémantickou i technickou interoperabilitu. Dosažení toho-

to stavu naplňuje jeden z požadavků na SDI, který říká, že datové produkty je možné kom-

binovat. Datové sady vzniklé nezávisle na kanonickém modelu domény mohou být 

transformovány do podoby doménového modelu, pokud to aplikační závislosti dovolují, 

nebo mohou existovat nezávisle a jejich integrace je zajištěna prostřednictvím dynamické-

ho převodu na základě mapovací tabulky.            

Tabulka 18 Shrnutí dat na logické úrovni v rámci informační architektury 

Koncepty metamodelu Geoprvek: model lokalizovatelného objektu reálného světa, který je dále 

nedělitelný na jednotky stejné třídy a který zahrnuje lokalizaci 

(Rapant 2001). 

Hlediska Kanonický model domény: definuje společný datový základ pro všechny 

aplikační scénáře uvažované v dané doméně.  

Katalog geoprvků: prezentuje seznam geoprvků vyskytujících se 

v doménových modelech nebo slouží pro prezentaci generických geoprvků 

určených pro sdílení mezi doménami.  

Model datové sady: popisuje strukturu a obsah datové sady. 

Model datového produktu: popisuje strukturu a obsah datového produktu. 

Vytvořené referenční modely Nejsou uvedeny. 

Externí referenční modely Specifikace struktury a obsahu sedmi domén datového rámce v notaci 

UML (FGDC-endorsed standards 2012).  

Specifikace struktury a obsahu 34 datových domén v rámci INSPIRE 

v notaci UML (Data Specifications 2013). 

Katalog geoprvků
68

 definovaný v rámci INSPIRE.  

4.4.3 Data na fyzické úrovni 

Fyzický datový model je výstupem převodu logického datového modelu na model vhodný 

pro implementaci prostřednictvím zvolené technologie a s přihlédnutím k technickým a 

výkonovým omezením. Na této úrovni je použit koncept implementačního objektu, který je 

mapován na logický geoprvek. Zmíněné mapování přitom nemusí mít pouze jednoduchou 

kardinalitu. 

S ohledem na technickou interoperabilitu je potřeba tuto úroveň již striktně formalizovat. 

Pokud existuje standard na logické úrovni, pravděpodobně pro něj existuje i související 
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standard na fyzické úrovni, resp. varianta pro konkrétní technologii. Role SDI zde pro-

střednictvím governance funkce určuje, jaké technické standardy budou použity pro kódo-

vání dat. Případně upřesňuje oblasti, které nejsou technickými standardy pokryty a 

vyžadují konvence. Implementační model proto zpravidla popisuje: 

 XML
69

 schéma pro strukturu XML dokumentů.     

 Datové schéma pro implementaci databáze v SŘBD
70

. 

 Strukturu binárního proudu. 

 Strukturu textového nebo binárního souboru. 

V kontextu SDI se uplatňuje s ohledem na technickou interoperabilitu otevřený výměnný 

formát, který slouží k výměně standardně kódovaných prostorových dat mezi subjekty, a to 

buď dávkově, nebo online ve formě datových zpráv. Příkladem kódovacího standardu je 

Geography markup language (GML). Iniciativa SDI může rovněž navrhovat implementač-

ní model pro fyzické uložení např. klíčové datové sady nebo specifického datového pro-

duktu. Při harmonizační činnosti je také zpravidla potřeba navrhnout fyzickou datovou 

strukturu pro referenční implementaci kanonického datového modelu.  

Tabulka 19 Shrnutí dat na fyzické úrovni v rámci informační architektury 

Koncepty metamodelu Implementační objekt: fyzická reprezentace geoprvku, jeho části, nebo 

skupiny geoprvků zohledňující implementační technologii. 

Hlediska Implementační model: popisuje fyzickou reprezentaci dat zohledňující 

implementační technologii. 

Vytvořené referenční modely Nejsou uvedeny. 

Externí referenční modely Kódovací standard GML (ISO 19136 2007). 

35 aplikačních datových schémat pro vytvoření databáze s využitím 

technologického produktu ArcGIS Geodatabase
71

.   

4.4.4 Metadata 

Stavební blok metadat v rámci informační architektury SDI zajištuje použitelnost dat 

v SDI. Standard ISO 19115 (2003) definuje metadata pro prostorová data jako informace 

o identifikaci, rozsahu, kvalitě, prostorovém a časovém schématu, prostorové referenci a 

způsobu distribuce. Metada mají v SDI následující úlohu: 

 Umožnit nalézt existující datové sady a produkty. 

 Umožnit vyhodnotit vhodnost dat pro daný účel s ohledem na kvalitu. 

 Umožnit vyhodnotit podmínky použití a technické otázky přístupu.  

Role SDI je zde spjata především se zajištěním kvality metadat, protože pouze aktuální a 

kompletní metada mohou plnit uvedenou úlohu. Díaz (2012b) v této souvislosti upozorňuje 

na nutnost automatického pořizování metadat během procesu tvorby, ale i zpracování dat a 
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poukazuje zejména na nekompletnost informací o kvalitě dat. Pomocí tří úrovní abstrakce 

zmíněných u modelování dat lze stavební blok metadat v SDI charakterizovat následovně:   

 Na konceptuální úrovni je podstatná samotná existence metadat a znalost standar-

dů, podle kterých byla metada vytvořena. Tento fakt může být na úrovni datové sa-

dy modelován vazbou na objekt odpovídajícího standardu. Naznačená informace 

může být dostačujícím indikátorem při řízení datového portfolia, nebo při identifi-

kaci rozdílů v rámci fáze příležitosti a řešení (E). 

 Na logické úrovni je možné modelovat věcný obsah metadatového záznamu včetně 

indikátorů kvality např. podle ISO 19115 (2003). Tento logický model je možné 

využít k posouzení, zda standardní profil metadatového záznamu odpovídá speci-

fickým požadavkům SDI, např. pro uvádění typu licence, šifrování dat, národní 

specifika apod. Dalším využitím tohoto modelu může být transformace originálních 

metadat na kanonickou formu, pokud je předpoklad, že existují metadata vytvořená 

dle různých standardů. 

 Na fyzické úrovni je potřeba z pohledu SDI zvolit kódovací standard pro uložení a 

výměnu metadat a zajistit kvalitu těchto metadat, aby mohla plnit svou roli pro za-

jištění použitelnosti dat v SDI. Kódovacím standardem může být např. ISO/TS 

19139 (2007). Kvalitu je možné zajistit uplatněním automatizovaných postupů při 

generování metadat a systémem hodnocení metadatových záznamů.   

4.4.5 Datové standardy 

Datové standardy a obecně všechny standardy v rámci SDI jsou předmětem governance, 

protože adopce standardu, jeho životní cyklus a zajištění shody musí být řízeno explicitním 

procesem. Standardy mohou vznikat na více úrovních, např. na úrovni autonomního sub-

jektu, na úrovni SDI, na úrovni odvětví a oboru, nebo na mezinárodní úrovni. Standardy 

oborové a mezinárodní mají většinou charakter praktických a nezávazných norem (lat. 

de facto). Standardy regulačních organizací mají většinou charakter závazných právních 

předpisů (lat. de iure).       

Cílem SDI není vytvářet nové datové standardy, ale prosazovat a zavádět již existující spe-

cifikace a normy do praxe a tím přispívat k interoperabilitě na vnitřní i vnější úrovni. Stan-

dardizační činnost na úrovni SDI se tak kromě již zmíněného řízení datových standardů 

promítá do organizace práce, pracovních postupů, směrnic a konvencí pro modelování a 

tvorbu dat s ohledem na kvalitu a shodu. 

Vytvořený referenční model poukazuje na kategorie standardů, které je potřeba zohlednit 

při tvorbě informační architektury SDI. Referenční model se nesnaží ukázat všechny exis-

tující standardy a jejich aktuální verze, ale spíše reprezentativní příklady ze všech kategorií 

s ohledem na praktické použití a uplatnění standardů v plné šíři (Tabulka 20). 
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Tabulka 20 Datové standardy SDI 

Terminologie ISO/TS 19104 Terminologie, ISO 19146 Mezidoménové slovníky 

Taxonomie ISO 19144 Klasifikace struktury systému pro geografické informace, 

ISO/TS 19127 Geodetické kódy a parametry 

Abstrakce a formalizace 

prostorových vlastností 

ISO 19101 Referenční model, ISO 19125 Přístup k jednoduchým geoprvkům 

– společná architektura, ISO 19107 Prostorové schéma, 

ISO 19111 Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi, 

ISO 19112 Vyjádření prostorových referencí geografickými identifikátory, 

ISO 19123 Schéma pro geometrii a funkce pokrytí, 

ISO 19155 Architektura pro identifikátor místa, 

ISO 19129 Rámec dat zobrazení, mřížových dat a dat pokrytí 

Struktura a obsah ISO 19131 Datový produkt, ISO 19152 Model domény Správa pozemků, 

ISO 19156 Pozorování a měření    

Vizualizace ISO 19117 Zobrazení, OGC Web Map Context Documents, 

OGC Symbology Encoding Implementation Specification  

Přenos a uložení ISO 19118 Kódování, ISO 19136 Značkovací jazyk geografie (GML), 

OGC Observations and Measurements – XML implementation  

Použitelnost ISO 19115 Metadata, ISO/TS 19139 XML schéma pro metadata, 

ISO 19153 Referenční model pro výkon digitálních práv (GeoDRM RM), 

ISO 19149 Jazyk pro popis práv k prostorovým informacím (GeoREL)     

Kvalita ISO 19157 Kvalita dat, ISO/TS 19158 Zajištění kvality při dodávce dat 

 

Tabulka 21 Shrnutí datových standardů v rámci informační architektury 

Koncepty metamodelu Standard: podrobný předpis, který stanovuje důležité parametry či 

vlastnosti produktů, součástí, služeb nebo pracovních postupů 

(Technická norma 2013).  

Hlediska Datové standardy SDI: uvádí standardy podstatné pro návrh a 

implementaci informační architektury SDI.  

Vytvořené referenční modely Datové standardy SDI (Tabulka 20). 

Externí referenční modely ISO standardy Technické komise 211
72

. 

OGC standardy
73

. 

Datové specifikace v rámci INSPIRE
74

. 

4.5 Aplikační architektura 

Fáze aplikační architektury (C2) rozpracovává funkčnost, která je žádoucí pro realizaci 

business procesů a dosažení cílů. Aplikace představuje v kontextu podnikové architektury 

klíčový prvek, protože prostřednictvím aplikačních funkcí propojuje uživatele, proces a 

související data. Tento charakter propojení společně s vazbou na technologickou architek-

turu činí z aplikace zásadní stavební blok a tím opodstatňuje řízení aplikační architektury a 

související správu aplikačního portfolia. Řízení aplikační architektury, doplněné o infor-

                                                 
72

 http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=54904 
73

 http://www.opengeospatial.org/standards 
74

 http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/2 
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mace ze souvisejících domén, zásadním způsobem ovlivňuje efektivitu a hospodárnost 

podniku, jelikož značná část business procesů je automatizována za přispění aplikací. 

Na zmíněnou aplikační funkčnost je možné nahlížet z interního a externího pohledu. Prvně 

jmenovaný pohled upřednostňuje znalost datových struktur a detaily aplikačních funkcí. 

Druhý pohled se zaměřuje na dostupnost aplikační funkce vně aplikace a upřednostňuje 

hodnotu, která je tímto způsobem dostupná okolnímu prostředí. Protože v tomto prostředí 

již neplatí interně regulovaná pravidla, je potřeba podmínky poskytování služby přesně 

specifikovat. Předmětem specifikace je zejména způsob komunikace, což upravují aplikač-

ní standardy a dále hodnoty kvalitativních parametrů pozorovatelné při poskytování služby 

(SLA). Zmíněná specifikace je pak součástí formální dohody o poskytování služby 

(Obrázek 21). 

 

Obrázek 21 Interní a externí pohled na aplikační funkčnost, 

přepracováno z Application Layer (2013) 

Uvedený externí pohled je uplatňován při návrhu architektury založené na službách 

(SOA). V kontextu SDI jsou služby využity pro implementaci koordinačního provozního 

modelu, ve kterém jednotlivé subjekty poskytují a využívají služby s cílem realizovat hod-

notový řetězec prostorových dat.        

Vytvořený rámec formalizuje aplikační architektura SDI pomocí tří stavebních bloků: 

 Aplikacemi tvořícími základ pro aplikační podporu business architektury. Aplikace 

je zde vyjádřena svými aplikačními funkcemi, používanými daty a vazbou na pod-

porovaný proces.  

 Aplikačními službami tvořícími základ pro koordinační provozní model. Služba je 

zde vyjádřena svým výstupem, kvalitativními parametry a komunikačním protoko-

lem. 

 Aplikačními standardy upravujícími způsob komunikace aplikačních služeb. 

4.5.1 Aplikace 

Aplikace je definována jako nainstalovaný a přizpůsobený IT systém, který prostřednic-

tvím implementovaných aplikačních funkcí podporuje business procesy (Definitions 2011). 
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Zmíněné funkce jsou zpravidla identifikovány při analýze business procesů nebo vycházejí 

ze znalosti životního cyklu dat u aplikací evidenčního charakteru. 

Následující příklad ukazuje typické aplikační funkce, které lze očekávat u aplikace pro 

editaci metadat: 

 Vytvoření nového metadatového záznamu.  

 Editace existujícího metadatového záznamu.  

 Smazání metadatového záznamu.  

 Extrakce metadat z dostupného datového zdroje. 

 Import a export metadat v určitém výměnném formátu.  

Jako podklad pro identifikaci aplikací nutných pro podporu business architektury SDI byl 

vytvořen referenční model obsahující základní sadu aplikací (Obrázek 22). V modelu jsou 

zastoupeny aplikace typu registr, které evidují důležité položky pro umožnění sémantické 

interoperability v rámci SDI (INSPIRE registers 2012). Registry mohou obsahovat použí-

vané termíny, schválené standardy, definice výčtových typů, a ustálené kódy a číselníky 

pro potřebu konzistentního modelování dat.      

 

Obrázek 22 Mapa aplikací SDI 

Další skupinou uvedených aplikací jsou katalogy, které oproti registrům nabízejí bohatší 

sadu funkcí a svým účelem přispívají k přístupnosti a použitelnosti prostorových dat a slu-

žeb. Repositář datových sad je aplikace zajímavá zejména funkcemi pro manipulaci s pro-

storovými daty a způsobem pro uložení prostorových dat. Editor stylů reprezentuje příklad 

podpůrné aplikace, která umožňuje na základě interakce s uživatelem vytvořit styl pro vi-

zualizaci geometrického typu nebo obrazového bodu ve formě, kterou dokáže zpracovat 

aplikace nebo služba. 

Problematiku práv k užití dat v SDI řeší aplikace pro generování licencí, která na základě 

vložených parametrů vygeneruje licenci odpovídající typu produktu a typu užití, podobná 

aplikace již existuje v Nizozemsku (Samenstellen licentie 2011). Pro většinu zmíněných 

aplikací je potřeba ověřovat identitu jednotlivých uživatelů, což řeší aplikace pro správu 

identit. Správu identit doplňuje aplikace pro řízení přístupových práv, která nalézá uplatně-
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ní např. u rozsáhlých repositářů datových sad nebo u organizací s komplexní organizační 

strukturou. Aplikace eCommerce řeší tradiční oblast elektronického obchodování, kterou 

v kontextu SDI představuje správa datových produktů, zpracování a evidence plateb, vy-

stavování elektronických dokladů apod. Aplikace pro monitorování služeb kontroluje do-

držování kvalitativních parametrů při poskytování služeb a plynulý chod základních služeb 

infrastruktury. 

Poslední zmíněnou aplikací je národní geoportál, který v rámci koordinačního provozního 

modelu plní roli centrálního přístupového bodu. Aplikace geoportálu využívá zpravidla 

technologii umožňující integrovat uživatelská rozhraní, aplikační služby a identifikaci a 

autorizaci uživatelů. Mezi typické aplikační funkce geoportálu lze uvést: 

 Pokročilé vyhledávání v metadatech. 

 Zobrazení náhledu na data a služby. 

 Zprostředkování fyzického přístupu k datům.     

Ve výčtu aplikací není uvedena aplikace pro generické zpracování dat, která může řešit 

např. transformaci dat v závislosti na použitém prostorovém referenčním systému. Stejně 

tak, zde nejsou uvedeny aplikace, které implementují specifickou funkčnost na základě 

uživatelských potřeb.    

Tabulka 22 Shrnutí aplikací v rámci aplikační architektury 

Koncepty metamodelu Aplikace: nainstalovaný a přizpůsobený IT systém, který prostřednictvím 

implementovaných aplikačních funkcí podporuje business procesy 

(Definitions 2011).  

Aplikační funkce: automatizované chování dostupné v aplikaci.   

Hlediska Mapa aplikací SDI: zobrazuje přehled aplikací pro podporu business 

procesů SDI. 

Kontext aplikace: zobrazuje informace významné pro řízení aplikačního 

portfolia, např. podporované procesy, používaná data, poskytované služby, 

business vlastníka a technického vlastníka. 

Vytvořené referenční modely Mapa aplikací SDI (Obrázek 22). 

Externí referenční modely Nejsou uvedeny. 

4.5.2 Aplikační služby 

Koncept služby používaný při modelování business architektury představuje kombinaci 

dostupných schopností a funkcí pro dodání výstupu, který odpovídá smluvním podmínkám 

a způsobu dodání. Koncept pro vyjádření služby na úrovni aplikační architektury předsta-

vuje funkčnost, která je poskytována aplikací svému okolí a to definovaným způsobem.   

Aplikační služba je přístupná svému okolí přes aplikační rozhraní a podobně aplikace mů-

že specifikovat rozhraní pro aplikační službu, kterou vyžaduje pro splnění své interní funk-

ce. Koncept služeb může být použit na různých úrovních detailu, např. v kontextu jedné 

aplikace lze použít služby jako stavební bloky pro vytvoření nové kompozitní aplikace, 

která dovoluje pružně reagovat na změny podporovaného procesu. V kontextu SDI slouží 

služby jako integrační mechanismus umožňující vykonávat distribuované procesy. V obou 
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případech je ale potřeba specifikovat protokol, aby aplikační služby a aplikace mohly mezi 

sebou komunikovat.   

Při identifikaci a návrhu služeb je možné vycházet z business architektury a definovat apli-

kační služby v návaznosti na produkty a business procesy, nebo lze vyjít ze znalosti existu-

jících aplikací a zpracovávaných dat a posoudit, jak může být potenciální služba prospěšná 

svému okolí. Při identifikaci služeb lze využít existující taxonomii služeb pro prostorová 

data, která je součástí standardu ISO 19119 (2005). A dále referenční model popisující SDI 

z funkčního pohledu a rozlišující služby dat, registrů, zpracování, zobrazení, řízení a uživa-

telských aplikací (Cooper 2012).  

Vytvořený referenční model reflektuje aplikace SDI uvedené v předcházejícím kroku a 

prezentuje externí pohled na dostupnou aplikační funkčnost. Jako příklad aplikace lze 

uvést repositář datových sad, který může poskytovat službu pro editaci dat, službu pro pří-

stup k datům a službu pro zobrazení dat (Obrázek 23).  

 

Obrázek 23 Mapa aplikačních služeb SDI 

 

Tabulka 23 Shrnutí aplikačních služeb v rámci aplikační architektury 

Koncepty metamodelu Aplikační služba: funkčnost, která je poskytována aplikací svému okolí a to 

definovaným způsobem. 

Hlediska Mapa aplikačních služeb SDI: zobrazuje přehled aplikačních služeb pro 

realizaci SDI.  

Kontext aplikační služby: zobrazuje detaily aplikační služby podstatné pro 

návrh a provoz služby, např. komunikační protokol, vlastníka služby a 

odsouhlasené kvalitativní parametry při poskytování služby.  

Vytvořené referenční modely Mapa aplikačních služeb SDI (Obrázek 23). 

Externí referenční modely Taxonomie služeb pro prostorová data (ISO 19119 2005).  

Funkční pohled na SDI dle hlediska definovaného v RM-ODP 

(Cooper 2012).  

4.5.3 Aplikační standardy 

Základní informace o roli standardů v SDI uvádí kapitola 4.4.5 Datové standardy. V kon-

textu aplikační architektury jsou uvedeny aplikační standardy, které definují způsob komu-

nikace a chování aplikačních služeb s cílem implementovat tyto služby konzistentním a 
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účelným způsobem. Vytvořený referenční model rozděluje aplikační standardy do několika 

kategorií a při vlastním modelování umožňuje propojit aplikační služby na vyžadované 

aplikační standardy (Tabulka 24).     

Tabulka 24 Aplikační standardy SDI 

Terminologie a taxonomie ISO 19119 Služby, ISO 19132 Na lokalizaci založené služby, 

ISO 19116 Polohové služby 

Zpracování OGC Coordinate Transformation Services 

Přístup k datům ISO 19142 Transakční manipulace s geoprvky, 

ISO 19143 Filtr kódování, OGC Web Coverage Service, 

OGC Web Coverage Processing Service , OGC Web Map Tile Service, 

OGC Sensor Collection Service  

Proces zpracování OGC Web Services Context Document, 

OGC Web Processing Service, OGC Sensor Planning Service,   

Zobrazení dat ISO 19128 Rozhraní webového mapového serveru, 

OGC Styled Layer Descriptor 

Katalogy a registry ISO 19126 Pojmové slovníky geoprvků a registry, 

ISO 19135 Postupy registrace položek, 

OGC Catalogue Services Specification 

Použitelnost ISO 19115 Metadata, ISO/TS 19139 XML schéma pro metadata, 

ISO 19119 Služby 

 

Tabulka 25 Shrnutí aplikačních standardů v rámci aplikační architektury 

Koncepty metamodelu Standard: podrobný předpis, který stanovuje důležité parametry či 

vlastnosti produktů, součástí, služeb nebo pracovních postupů 

(Technická norma 2013). 

Hlediska Aplikační standardy SDI: uvádí standardy podstatné pro návrh a 

implementaci aplikační architektury SDI. 

Vytvořené referenční modely Aplikační standardy SDI (Tabulka 24). 

Externí referenční modely Návrh kolekce standardů pro SDI 1.0 (Nebert 2007). 

4.6 Technologická architektura 

Fáze technologické architektury (D) se zabývá volbou vhodných technologií a souvisejí-

cích technologických standardů s cílem navrhnout stavební bloky nutné pro implementaci 

a provoz aplikací a služeb vytvořených v předcházející fázi aplikační architektury (C2).  

Předmětem modelování technologické architektury jsou zpravidla následující oblasti: 

 Programové vybavení. 

 Technické vybavení. 

 Infrastruktura pro provoz počítačové sítě.  

  



Josef Mikloš: Architektonický rámec pro budování SDI 

2014  81 

Aktuální fáze tak v kontextu budování SDI propojuje svět informačních a geoinformačních 

technologií. Informační technologie je pro účel této práce definována jako prostředek 

kombinující technické a programové vybavení za účelem zpracování informace. 

V průběhu fáze se identifikují vhodné technologie ve formě architektonických stavebních 

bloků, které jsou nezávislé na konkrétním technologickém produktu. Tento přístup umož-

ňuje definovat požadavky na technologie neutrálním způsobem a následně dovoluje mapo-

vat vyžadované schopnosti a technologické standardy na existující technologické produkty. 

Definice technologické architektury doplňuje ostatní typy architektur a společně tvoří zá-

klad pro specifikaci řešení v navazující fázi příležitosti a řešení (E).  

V případě, že SDI využívá centralizovanou technologickou platformu, je možné i na tech-

nologické úrovni modelovat služby
75

, podobně jako u aplikací. Zmíněné služby pak mohou 

např. poskytovat zapojeným subjektům vývojovou platformu nebo technickou infrastruktu-

ru pro provoz vlastních aplikací a služeb.   

Vytvořený rámec formalizuje technologickou architekturu SDI prostřednictvím dvou sta-

vebních bloků: 

 Technologií využitelných pro realizaci SDI.  

 Technologických standardů uplatnitelných při návrhu a implementaci SDI. 

V případě požadavku na modelování technických detailů, jako je např. návrh prostředí pro 

fyzické nasazení technologií s ohledem na vysokou dostupnost aplikací a služeb nebo ob-

novu po havárii, případně detailní návrh síťových prvků a propojení jednotlivých technic-

kých zařízení, je možné metamodel rozšířit o patřičné koncepty. Ve zmíněném případě 

zejména o koncept představující fyzickou instanci konkrétní technologie. Toto rozšíření 

umožňuje např. analyzovat aktuální stav a počet technologických instancí určitého typu, 

rozlišovat rozdílné provozované verze a optimalizovat využití dostupných licencí progra-

mového vybavení.   

4.6.1 Technologie 

Podobně jako u řízení datových sad a aplikací lze princip portfolia aplikovat i u technologií 

s cílem dosáhnout hospodárného provozu, účelného využití současné infrastruktury a ade-

kvátní podpory aplikační architektury. Za tímto účelem je potřeba u jednotlivých technolo-

gií sledovat závislosti, podporované standardy a rozhraní, bezpečnostní prvky, výkonové 

parametry, úroveň podpory a dokumentace, ale také interní kapacity schopné tuto techno-

logii naplno využívat.   

Následná volba konkrétní technologie je vedena technologickými principy, jak bylo nazna-

čeno ve fázi vize architektury (A) a je součástí odpovídajícího governance procesu v do-

méně IT. Samotné volbě předchází hodnocení technologie podle stanovených kritérií a 

zohlednění IT trendů, protože volba konkrétní technologie představuje závazek na delší 

období, a kromě počáteční investice sebou nese i nemalé provozní náklady. Ve fázi příleži-

tosti a řešení (E) je možné konkrétní technologii ověřit v rámci pilotního projektu. 
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 Technologická služba není součástí navrženého metamodelu.  
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Z pohledu řízené architektury je potřeba zohlednit: 

 Interně používané technologie a jejich schopnosti. 

 Externě dostupné technologie a nové trendy. 

Prvně zmíněný bod souvisí se znalostí provozního prostředí, zkušenostmi z konkrétních 

implementací a kvalitou dokumentace architektury, která je zásadní pro maximální využití 

již existujících prvků infrastruktury. Druhý bod souvisí s případy, kdy se plánuje výměna 

současné technologie, nebo když se vyplatí na nově dostupnou technologii přejít.   

Vytvořený referenční model ukazuje přehled technologií pro realizaci SDI s tím, že záměr-

ně neuvádí základní aplikační a technické vybavení včetně síťových prvků, které spadá do 

kategorie informačních technologií (Tabulka 26).  

Tabulka 26 Technologie SDI 

Koncová zařízení Osobní počítač. Přenosný počítač. Mobilní telefon. Navigační přístroj. 

Čtečka identifikačních kódů. Měřící senzor.   

Klienti Webový prohlížeč. Aplikační klient. 

Spolupráce Komunitní portál. Komunitní katalog umožňující správu metadat 

o prostorových datech a službách. Sběr a verifikace dat veřejností. 

Uložení dat  Systém řízení báze dat umožňující nativně pracovat s prostorovými 

datovými typy a prostorovou algebrou. 

Servery Mapový server umožňující publikovat a interaktivně prezentovat prostorová 

data. Server umožňující editaci geoprvků. Server umožňující sdílení a 

přístup k prostorovým datům. Server umožňující vyvolání a běh 

automatizovaného procesu pro zpracování prostorových dat.  

Integrace Webová služba. Podniková sběrnice služeb. Zprostředkovatel přístupu k více 

katalogům, datovým zdrojům a službám s mezipamětí.  

Vývoj Programovací jazyk. Vývojové prostředí. Skriptovací jazyk. Knihovna 

funkcí pro prostorové analýzy. Vývojová platforma dostupná jako služba.  

Provoz Technická infrastruktura dostupná jako služba. 

Monitorování a diagnostika Online monitorování a verifikace datových zdrojů. 

 

Tabulka 27 Shrnutí technologií v rámci technologické architektury 

Koncepty metamodelu Technologie: prostředek kombinující technické a programové vybavení za 

účelem zpracování informace. 

Hlediska Technologie SDI: uvádí typy technologií využitelné při realizaci SDI. 

Vytvořené referenční modely Technologie SDI (Tabulka 26). 

Externí referenční modely Nejsou uvedeny. 
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4.6.2 Technologické standardy 

Základní informace o roli standardů v SDI uvádí kapitola 4.4.5 Datové standardy. V kon-

textu technologické architektury SDI standardy vesměs upravují způsob komunikace a 

tedy protokoly pro technologii webových služeb a související komunikaci v síti Internet. 

Mezi klíčové standardizační organizace s dopadem na technologickou architekturu SDI lze 

zařadit World wide web consortium
76

 (W3C) a Organization for the advancement of 

structured information standards
77

 (OASIS).     

Vytvořený referenční model ilustruje typické technologické standardy uplatňované při ná-

vrhu a implementaci technologické architektury SDI. Standardy se zaměřují na oblast we-

bových služeb, komunikační protokoly, způsoby kódování datových zpráv, přenos dat na 

úrovni aplikačních protokolů sítě Internet a na způsoby zabezpečení dat během přenosu 

(Tabulka 28).  

Tabulka 28 Technologické standardy SDI 

Webové služby W3C SOAP, W3C Web Services Description Language (WSDL), 

W3C Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI), 

W3C XML Schema, W3C Extensible Markup Language (XML)   

Přenos ISO 23950 Information retrieval, 

W3C Hypertext Transfer Protocol (HTTP), 

IETF
78

 File Transfer Protocol (FTP) 

Zabezpečení OASIS WS-Security, 

IETF Transport Layer Security (TLS)  

 

Tabulka 29 Shrnutí technologických standardů v rámci technologické architektury 

Koncepty metamodelu Standard: podrobný předpis, který stanovuje důležité parametry či 

vlastnosti produktů, součástí, služeb nebo pracovních postupů 

(Technická norma 2013). 

Hlediska Technologické standardy SDI: uvádí standardy podstatné pro návrh a 

implementaci technologické architektury SDI. 

Vytvořené referenční modely Technologické standardy SDI (Tabulka 28). 

Externí referenční modely Přehled všech standardů iniciativy SDI v Nizozemsku
79

. 
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 http://www.w3.org 
77

 https://www.oasis-open.org 
78

 IETF (Internet engineering task force), http://www.ietf.org 
79

 http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden 
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4.7 Příležitosti a řešení 

Předcházející fáze B, C1, C2 a D byly zaměřeny primárně na samotný návrh architektury, 

jejíž vize byla nastíněna ve fázi A. Cílem fáze příležitosti a řešení (E) je vypracovat plán, 

jak navrženou architekturu implementovat (Obrázek 24). 

 

Obrázek 24 Kontext fáze příležitostí a řešení (E)
80

 

Fáze je klíčová z pohledu generování hodnoty, protože umožňuje identifikovat příležitosti 

a řešení, která nejlépe odpovídají aktuálním potřebám a současně zohledňují dlouhodobé 

plány, strategie a principy. V průběhu fáze je toho dosahováno konsolidací rozdílů, které 

identifikovaly jednotlivé návrhové fáze a maximalizací využití stávající infrastruktury a 

dostupných schopností. Interní pohled je doplněn o znalost situace vně organizace, 

tj. zejména hotová řešení a nové technologie, které mohou efektivně řešit dílčí problémy. 

Pro identifikované rozdíly jsou hledány konkrétní stavební bloky, které odpovídají návrhu 

a splňují patřičné požadavky a standardy. Zvolená řešení jsou realizována pomocí balíčků 

pracovních činností, které popisují potřebné změny na cestě k dosažení cílové architektury. 

S ohledem na identifikované závislosti se balíčky pracovních činností řadí do posloupnosti, 

která formuje vznikající plán implementace architektury. 

Za účelem naplnění této fáze je doporučeno vykonat následující kroky (Phase E: Oppor-

tunities and Solutions: Steps 2011):  

 Zjistit možné business motivátory, které mohou omezit postup implementace. 

 Revidovat a konsolidovat rozdíly mezi stávajícím a cílovým stavem architektury, 

které vzešly z návrhových fází B, C1, C2 a D.  
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 Použité zkratky: BPČ (Balíček pracovních činností), RFI (Request for information), RFP (Request for 

proposal). 
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 Konsolidovat požadavky.  

 Ověřit připravenost a omezení rizik souvisejících s transformačním procesem. 

 Identifikovat a seskupit obsah balíčků pracovních činností. 

 Stanovit závislosti mezi balíčky pracovních činností. 

 Vytvořit plán implementace architektury. 

Dopad architektonického pohledu ve fázi E je značný, protože na této úrovni lze vypozo-

rovat společné problémy a požadavky vzniklé na nižších úrovních. Zároveň lze jednoduše 

překonfigurovat a rozmístit stavební bloky do podoby, která nejlépe odpovídá business 

potřebám. Díky tomuto nadhledu je žádoucí u každého řešení hodnotit také jeho vhodnost 

pro daný účel společně s jeho přiměřeností. Často se totiž stává, že bez této kontroly, jsou 

prosazena řešení mnohonásobně převyšující opodstatněné požadavky, což se odráží na 

jejich ceně.  

Při konsolidaci požadavků z jednotlivých domén je potřeba zohlednit celkovou interopera-

bilitu a připravit odpovídající specifikace řešení. Konkrétní stavební bloky mohou být 

nejdříve ohodnoceny podle míry naplnění těchto parametrů, což může přispět ke značnému 

zjednodušení výběrového procesu. 

Posouzení připravenosti pro budování SDI je potřeba zvažovat implicitně na začátku každé 

fáze. Explicitně je posouzení aktuálního stavu zmíněno v přípravné fázi (P), kde slouží 

jako podklad pro volbu správné metody pro budování SDI. Dále je připravenost hodnocena 

z pohledu existujících schopností ve fázi vize architektury (A). Ve fázi (E) je potřeba po-

soudit připravenost pro business transformaci a to za využití dosavadních znalostí architek-

tury SDI, s ohledem na náročnost řešení a znalost nedostatků vůči definované vizi. 

Bregt (2008) kromě běžně uváděných oblastí (Tabulka 1) pro posouzení připravenosti bu-

dování SDI uvádí: 

 Porozumění standardům a míře jejich adopce. 

 Využití již existujících prvků infrastruktury. 

 Informování uživatelů o přínosech implementované části SDI. 

 Dosažení vyspělosti governance pro vedení transformace.  

Jednotlivé rozdíly, které odpovídají architektonickému zadání, jsou přiřazeny konkrétnímu 

balíčku pracovních činností a vyřešeny pomocí konkrétních stavebních bloků. Bloky mo-

hou být nově vytvořeny (interně nebo externě), získány z trhu jako hotové nebo předpři-

pravené k použití, případně lze využít již existující bloky stávající infrastruktury. 

Volba bloků se řídí kritérii zmíněnými ve fázi E a požadavky a principy, které odpovídají 

zvolené implementační strategii. Aby bylo zajištěno, že každý balíček pracovních činností 

přináší business hodnotu a opodstatňuje tak svou úlohu v plánu implementace architektury, 

je každý balíček propojen na budovanou business schopnost a sadu adresovaných poža-

davků.   
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Tabulka 30 Shrnutí příležitostí a řešení 

Koncepty metamodelu Balíček pracovních činností: série aktivit seskupená podle určitého 

kritéria a vedoucí k jednoznačnému cíli ve specifikovaném čase.  

Rozdíl: výstup analýzy dvou stavů architektury na úrovni stavebních 

bloků. 

Hlediska Plán implementace architektury SDI: posloupnost balíčků pracovních 

činností vedoucí k cílovému stavu architektury a demonstrující business 

hodnotu pro každý přechodový stav architektury. 

Architektura řešení: znázorňuje spolupráci stavebních bloků v přesně 

vymezeném rozsahu a pro přesně stanovený účel.    

Vytvořené referenční modely Nejsou uvedeny. 

Externí referenční modely Referenční model pro SDI spolkového státu Severní Porýní-Vestfálsko 

(Kuhn 2000). 

Referenční model architektury geoportálu (Laixing 2008). 

Referenční modely architektury serverů pro SDI (Fisher 2005). 

4.8 Plán implementace 

Předcházející fáze (E) věnována příležitostem a řešením vypracovala plán implementace 

architektury, který zohledňuje architektonické hledisko. Cílem fáze plánu implementace 

(F) je zohlednit projektové hledisko, používaný transformační proces a ověřit, že zaintere-

sované strany jsou obeznámeny s přínosy a náklady. 

Výstupem je plán implementace uvádějící přehled projektů a jejich návaznost v čase. Této 

fáze se již účastní implementační jednotka, která během zpracování plánu implementace 

vytváří návrhy projektů s ohledem na vyžadované termíny, alokované zdroje a aktuálně 

běžící projekty. 

Tato fáze doporučuje následující kroky: (Phase F: Migration Planning: Steps 2011): 

 Potvrzení vstupů pro sestavení plánu implementace. 

 Přiřazení hodnoty každému balíčku pracovních činností a převedení na projektové 

hledisko. 

 Přiřazení zdrojů aktivitám a jejich alokace, agregování zdrojů na úrovni projektů. 

 Upřednostnění projektů podle kritérií. 

 Aktualizaci plánu implementace architektury. 

 Finalizaci plánu implementace. 

 Uzavření návrhových fází a dokumentaci získaných znalostí.   
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Sestavení plánu implementace se v souladu s terminologií organizace SDI (viz Přílohu A) 

účastní: 

 Sponzorující jednotka přinášející upřednostněné schopnosti a znalost jejich hodnoty 

pro SDI. 

 Architektonická jednotka definující věcný návrh architektury a stanovení závislostí. 

 Implementační jednotka znalá aktuální kapacity pro implementaci a aktuálního sta-

vu projektového portfolia. 

 Provozní jednotka informující o omezeních a požadavcích na převzetí nových 

schopností. 

Fáze F ukončuje proces návrhu architektury a zahajuje její realizaci. Zodpovědnost za rea-

lizaci přebírá implementační jednotka, která je rovněž vlastníkem plánu implementace. 

Dohled nad realizací z pohledu architektury zůstává v kompetenci architektonické jednot-

ky a je předmětem následující fáze governance implementace (G).    

Tabulka 31 Shrnutí plánu implementace 

Koncepty metamodelu Projekt: dočasná formální organizace vytvořená pro dodání 

požadovaného výstupu. 

Program: koordinovaná množina projektů naplňující společný cíl.  

Hlediska Plán implementace SDI: ukazuje základní informace o projektech a 

jejich výstupech, které dokumentují postup realizace cílové architektury 

v čase.   

Vytvořené referenční modely Nejsou uvedeny. 

Externí referenční modely Nejsou uvedeny. 

4.9 Governance implementace 

Cílem fáze governance implementace (G) je zajistit, že implementovaná architektura bude 

v souladu s navrženým stavem cílové architektury. Tato fáze se zabývá rozšířením schop-

nosti pro řízení architektury o kontrolu implementačních projektů. Aby bylo možné kontro-

lovat shodu, je potřeba vytvořit formální specifikaci architektury, která obsahuje 

vyžadované standardy, požadavky na interoperabilitu, funkční i kvalitativní parametry a 

akceptační kritéria. Specifikace architektury je závaznou dohodou mezi architektonickou a 

implementační jednotkou. Implementační jednotka pak může zvolit libovolnou implemen-

tační strategii, ale musí dodržet specifikaci. Architektonická jednotka provádí proaktivní 

revize během klíčových milníků implementace řešení a snaží se včas identifikovat rizika 

neshod. Zároveň autorizuje řešení před nasazením do provozu a průběžně aktualizuje mo-

del architektury (Obrázek 25). 
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Obrázek 25 Kontext fáze governance implementace (G)   

K úspěšné realizaci iterace ADM přispívá dokumentace a zveřejnění metody budování 

architektury SDI, principů, standardů a postupů při revizích. Zveřejněné materiály je po-

třeba podpořit vhodně zvoleným systémem školení, který zajistí správné použití standardů 

a pravidel v praxi. Při sestavování implementačního týmu je vhodné počítat s rolí architek-

ta a sponzora business schopnosti. 

4.10 Změny v architektuře 

Fáze změny v architektuře (H) implementuje mechanismus odpovídající na otázku, proč je 

dobré realizovat změnu v architektuře. Nasazení uvedeného mechanismu je zásadní pro 

kontinuální architektonickou práci, protože ovlivňuje začátek nové iterace ADM a pouka-

zuje na hodnotu, kterou nové nebo zlepšené schopnosti přinášejí.  

Cílem je vybudovat systém proaktivního monitorování, který primárně neslouží ke kon-

trolním účelům, ale umožňuje sebereflexi, přináší podněty ke zlepšování a podporuje dia-

log zainteresovaných stran. Proto je potřeba, aby poptávka po monitorování byla interní 

v rámci organizace SDI, a iterace se tak mohla přirozeně uzavřít. Externě motivované hod-

nocení se totiž zpravidla zaměřuje pouze na kontrolní činnost a je jím podmíněno 

např. získání finančních prostředků, jak ukazuje šetření devíti iniciativ SDI (Lance 2008). 

Měření a vyhodnocení výkonových parametrů v kontextu známé architektury pomáhá 

identifikovat problémy, jejich příčiny a také případné změny, které vedou k dosažení žáda-

ných výkonových parametrů. Patřičná změna je posouzena příslušným governance proce-

sem z pohledu dopadů na současnou a plánovanou architekturu, a podle výsledku 

posouzení, je buď řešena mimo ADM standardním změnovým procesem, nebo v rámci 

iterace ADM, jak je tomu u komplexnějších změn (Phase H: Architecture Change Ma-

nagement: Steps 2011). 

Stavební blok pro výkonnost byl již uveden v rámci business architektury, kde správně 

patří (Obrázek 12), protože informace o výkonnosti se musí promítnout do motivace, 

governance, procesů a dalších složek business architektury. Nicméně jako každou jinou 

schopnost je potřeba i schopnost pro měření výkonnosti budovat postupně. Navíc během 

prvních iterací nejsou zpravidla dostupná data pro měření vhodných parametrů a chybí 

i samotná znalost indikátorů (měr), které jsou opravdu účelné ve vazbě na kontinuální 
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zlepšování provozu SDI a zlepšování praxe řízení architektury SDI. V neposlední řadě je 

návrh změny i samotné hodnocení bez znalosti architektury téměř nemožné.  

Systém pro monitorování výkonnostních indikátorů SDI je možné implementovat podle 

metody, kterou uvádí Giff (2008) a jenž v kontextu této fáze zmiňuje tyto kroky: 

 Identifikovat oblasti pro hodnocení. 

 Definovat požadavky na data potřebná pro měření. 

 Implementovat měřící systém.   

Následující příklady uvádějí oblasti, na které je vhodné se zaměřit při hodnocení SDI. Pří-

klady potřebných dat a indikátorů jsou uvedeny v rámci externích referenčních modelů 

na konci kapitoly. Nejobecnější pohled uvádí Moore (2003), který adaptuje existující me-

todický nástroj Balanced Scorecard (Kaplan 1996) na veřejný sektor. Balanced Scorecard 

(BSC) se zaměřuje na identifikaci malého počtu základních měr, u kterých se dá předpo-

kládat, že mají vliv na dosažení cílů. BSC rozlišuje čtyři perspektivy pro tyto míry: 

 Finanční. 

 Zákaznickou. 

 Provozní. 

 Perspektivu pro učení a růst. 

V soukromém sektoru je důraz kladen na finanční perspektivu a související nefinanční 

perspektivy jsou sledovány za účelem zajištění dlouhodobé finanční výkonnosti. Naopak 

organizace ve veřejném sektoru se zaměřují na míry dokládající úspěšnost mise, což odpo-

vídá perspektivě provozní a zákaznické (Moore 2003). Samozřejmé, že finanční perspekti-

va je důležitá i ve veřejném sektoru, ale zdůrazňuje jiné aspekty, podstatné z pohledu 

autoritativního prostředí, např. transparentnost finančních toků, účelnost investic, zajištění 

financování po celou dobu plánovaného provozu apod. 

Dalším příkladem je referenční model pro výkonnost (PRM)
81

, jenž je součástí federální 

podnikové architektury (FEA)
82

. PRM obsahuje propracovanou hierarchickou taxonomii, 

která definuje šest oblastí (viz níže), 49 kategorií a 204 skupin pro zatřízení atributů a je-

jich měr pro konkrétní měření výkonnosti při poskytování veřejných služeb. PRM používá 

následující oblasti (Office of e-government and information technology 2007): 

 Mise a business výsledky. 

 Zákazníci. 

 Procesy a činnosti. 

 Lidé. 

  

                                                 
81

 PRM (Performance reference model). 
82

 FEA (Federal enterprise architecture). 
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 Technologie. 

 Majetek. 

Uplatnění podobného referenčního modelu má velký potenciál ve veřejné správě, kde mů-

že sloužit jako základ pro porovnávání výkonnosti jednotlivých subjektů mezi sebou (angl. 

benchmarking). Iniciativa SDI tak může použít již ustavenou taxonomii a doplnit pouze 

své indikátory. 

Lance (2006) sumarizuje na základě IS/IT literatury používané perspektivy pro hodnocení 

IS/IT iniciativ a pro každou perspektivu uvádí popis, oblast měření, zaměření soukromého 

sektoru, zaměření veřejného sektoru a příklady měr. Již uvedené perspektivy doplňuje 

o technickou platformu, která zajišťuje sdílení informací, a u které klade důraz na kvalita-

tivní parametry jejího provozu, např. spolehlivost. Tento konsolidovaný pohled poté pou-

žívá pro porovnání jedenácti iniciativ SDI a identifikuje, které oblasti daná iniciativa 

uvažuje při hodnocení a které ne. Výsledky ukazují, že kombinace více hledisek poskytuje 

vyváženější a komplexnější hodnocení a umožňuje organizacím lépe řídit změny a dosaho-

vat svých cílů. 

V rámci iniciativy INSPIRE je definováno 8 obecných a 28 specifických indikátorů odvo-

zených na základě 50 atributů a používajících absolutní stupnici pro měření. Indikátory 

měří u dat, metadat a služeb jejich existenci, shodu se standardy a použití. Implementační 

pravidlo doplňuje indikátory o hodnocení míry implementace směrnice INSPIRE ve formě 

volného textu z pohledu organizace, zapojení subjektů, stavu sdílení dat, a nákladů a příno-

sů (European Commission – Eurostat 2007). Členské státy poskytují indikátory každoročně 

a hodnocení míry implementace každé tři roky. Tento přístup má typické znaky externí 

poptávky po hodnocení, s cílem zjistit míru schody s implementačními pravidly. Účelem 

hodnocení je také získat představu o zvoleném stylu pro implementaci SDI v členském 

státě a o výsledcích, které lze daným stylem dosáhnout. Toto hodnocení je primárně použi-

to pro zlepšení implementační metodiky INSPIRE, nicméně může být impulsem pro nasta-

vení interního měření v užitečnějším rozsahu a pro vlastní potřebu. 

Monitorování parametrů nastíněné v této fázi se netýká pouze provozu, ale také návrhu a 

implementace, tzn., že předmětem monitorování je i výkonnost a efektivita architektonické 

schopnosti, která je předmětem úprav v následné přípravné fázi (P), aby odpovídala aktu-

álním potřebám na architektonickou práci. Explicitní zmínění schopnosti pro měření vý-

konnosti v poslední fázi iterace ADM je pojistka, která zajišťuje, že zpětná vazba bude 

z dlouhodobého pohledu budována, i z důvodu, že „měření je cesta jak objektivizovat jaké-

koliv hodnocení …“ (Vaníček 2004, s. 312). 
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Tabulka 32 Shrnutí změn v architektuře 

Koncepty metamodelu Indikátor: měřitelná míra, která má definovanou měřící stupnici, 

metodu měření a umožňuje objektivní interpretaci.   

Hlediska Indikátory SDI: prezentuje indikátory mající vliv na dosažení cílů SDI.  

Vytvořené referenční modely Nejsou uvedeny. 

Externí referenční modely 15 atributů pro hodnocení geoportálu (Crompvoets 2008, s. 138). 

36 indikátorů měřících existenci, shodu se standardy a použití u dat, 

metadat a služeb v SDI (European Commission – Eurostat 2007). 

Příklad indikátorů pro měření výkonnosti a efektivnosti SDI 

(Giff 2008, s. 225). 

90 atributů v rámci metodiky pro hodnocení SDI v rozvojových zemích 

(Eelderink 2006). 

Oblasti pro hodnocení SDI (Kaplan 1996, Moore 2003, Lance 2006). 

Taxonomie pro oblasti měření ve veřejném sektoru 

(Office of e-government and information technology 2007).    

4.11 Řízení požadavků 

Charakter SDI a vliv dynamického prostředí vyžadují kontinuální zpracování architekto-

nických požadavků. Fáze řízení požadavků (R) představuje činnost, kterou je potřeba pro-

vádět průběžně. Tento fakt je naznačen umístěním symbolu fáze do středu pomyslného 

kruhu tvořeného ostatními fázemi (Obrázek 4). Možnost sdílet seznam požadavků dovoluje 

každé fázi zohlednit aktuální požadavky při svém návrhu a rovněž předkládat nové nebo 

měnit stávající. 

Architektonický požadavek je definován jako zformulovaná potřeba ve formě tvrzení, 

které musí architektura splňovat. Na metodu ADM a její příslušné fáze lze nahlížet jako 

na generátor adekvátních požadavků, které jsou formulovány na základě znalosti fungová-

ní celku a které přibližují organizaci stanoveným cílům. 

Konkrétní implementace řízení požadavků by měla řešit tyto kroky (ADM Architecture 

Requirements Management: Steps 2011): 

 Udržovat seznam relevantních požadavků odpovídající rozsahu iterace ADM. 

 Identifikovat změněné a nové požadavky přicházející z jednotlivých fází a aktuali-

zovat jejich priority. 

 Identifikovat konflikty v důsledku změn a protichůdných požadavků, a zajistit je-

jich dořešení v dotčených fázích. 

 Hodnotit dopady požadavků s ohledem na governance architektury.   
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Fáze řízení požadavků je svým průběžným a průřezovým charakterem podobná jiným 

podnikovým činnostem, které už zpravidla v organizaci existují, a tak může řízení architek-

tonických požadavků využívat stávající infrastrukturu. Mezi tyto běžné činnosti patří: 

 Komunikace a sdílení informací.  

 Řízení rizik. 

 Řízení kvality. 

Tabulka 33 Shrnutí řízení požadavků 

Koncepty metamodelu Požadavek: zformulovaná potřeba ve formě tvrzení, které musí 

architektura splňovat. 

Hlediska Seznam požadavků: ukazuje seznam aktuálních požadavků odpovídající 

příslušné iteraci metody pro budování SDI.   

Vytvořené referenční modely Nejsou uvedeny. 

Externí referenční modely Nejsou uvedeny. 
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5 Metamodel 

Informační část rámce je vyjádřena ve formě metamodelu, který definuje informační roz-

sah pro modelování a řízení architektury SDI. Metamodel je tvořen koncepty a jejich vaz-

bami. Koncept metamodelu je definován svým jménem a popisem a slouží jako předloha 

pro konkrétní stavební bloky, které vystupují v modelech a umožňují modelovat architektu-

ru SDI. 

Metamodel definuje explicitně pouze binární vazby mezi koncepty, unární vazby nejsou 

z důvodu zjednodušení v metamodelu definovány, ale předpokládá se jejich existence, 

zejména pro tvorbu hierarchií a závislostí. Binární vazba propojuje vždy dva různé koncep-

ty. Vazba má své jméno a orientaci. Orientace vazby je dána zápisem pořadí konceptů, kde 

první koncept je zdrojem vazby a druhý koncept je jejím cílem. Vazbu je možné číst 

ve směru její orientace, čemuž odpovídá i činný rod slovesa použitého k pojmenování vaz-

by. 

Metamodel je užitečný komunikační nástroj, který slouží k integrování konceptů napříč 

různými doménami, což umožňuje zajistit konzistenci při tvorbě průřezových modelů a 

vizualizovat podstatné souvislosti patrné pouze z celkového pohledu. 

Metamodel plní v architektonickém rámci dvě zásadní úlohy: 

 Definuje informační rozsah popisu architektury a tím i schopnost řídit architekturu 

a diagnostikovat problémy související s modelovanou realitou. 

 Slouží jako podklad pro definici hledisek a tím umožňuje vytvářet konzistentní 

architektonickou dokumentaci. 

Popis konceptů metamodelu je v práci uveden jednak jako součást shrnujících metodic-

kých tabulek v příslušných fázích procesní části rámce uvedené v kapitole 4 Metoda budo-

vání architektury SDI a dále v souhrnném přehledu ve formě samostatné Přílohy B 

Definice metamodelu.  
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6 Hlediska 

Obsahová část rámce se zabývá zájmy zainteresovaných subjektů, které se odrážejí 

ve volbě hledisek. Hledisko je definováno jako úhel pohledu, ze kterého je architektura 

vnímána. Úhel pohledu zpravidla upřednostňuje pouze jeden aspekt, který je pro uživatele 

hlediska podstatný. Definované hledisko slouží jako předpis pro tvorbu konkrétního pohle-

du neboli modelu. 

Oblasti popisu architektury se věnuje standard ISO/IEC/IEEE 42010 (2011), který definuje 

generickou strukturu pro popis architektury a uvádí její základní součásti ve formě hledi-

sek, rámce a jazyka pro popis architektury. Uvedený standard představuje abstraktní speci-

fikaci libovolného architektonického rámce.    

Konkrétnějším příkladem aplikace popisu architektury je standard ISO/IEC 10746-1 

(1998) poskytující rámec pro návrh architektury otevřených a distribuovaných systémů 

využívajících heterogenní IT prostředí a přesahujících hranice jedné organizace. Standard 

definuje pět hledisek pro popis architektury zmíněných systémů: 

 Podnikové, zaměřující se na účel, rozsah a zásady kontrolující provozní činnosti. 

 Informační, zohledňující charakter informací, které jsou systémem zpracovávány. 

 Funkční, které dekomponuje systém na spolupracující objekty komunikující pomo-

cí rozhraní. 

 Technické, definující infrastrukturu pro distribuci systému. 

 Technologické, zabývající se výběrem technologií pro realizaci systému. 

Obsahová část vytvořeného rámce definuje hlediska, která jsou relevantní pro jednotlivé 

fáze budování SDI, tzn., že pokrývají zájmy související s předmětnou oblastí každé fáze. 

Vytvořená hlediska představují základní sadu, kterou je možné podle aktuálních potřeb 

upravit anebo rozšířit. Počáteční nastavení rámce a vhodných hledisek je provedeno v pří-

pravné fázi (P) a upřesněno ve fázi vize architektury (A), kde se zapracují konkrétní poža-

davky zainteresovaných stran. Případné další změny hledisek již vyplývají z kontinuální 

architektonické praxe a jsou výstupem fáze změny v architektuře (H) a standardně zohled-

něný v přípravné fázi (P) před zahájením další iterace. 

Popis hledisek je v práci uveden jednak jako součást shrnujících metodických tabulek 

v příslušných fázích procesní části rámce uvedené v kapitole 4 Metoda budování architek-

tury SDI a dále v souhrnném přehledu ve formě Přílohy C Přehled obsahové části rámce.    
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7 Závěr 

Budování SDI je ve svém komplexním pojetí multidisciplinární úlohou, která při součas-

ném vzrůstajícím tlaku na výkonnost, kvalitu a zároveň hospodárnost klade zvýšené náro-

ky na architekturu SDI a metodu jejího návrhu, která musí zohledňovat dlouhodobý 

charakter implementace, předchozí stav infrastruktury a aktuální možnosti jejího dalšího 

rozvoje. 

Práce upozornila na existující problémy při budování SDI, a příčiny těchto problémů pra-

menící z nedostatečného použití odpovídajících metod, které by dokázaly překlenout pro-

blémy spojené s budováním komplexních sociotechnických systémů. Aktuální výzkum se 

sice věnuje nastíněným problémům metodické podpory pro budování SDI, nicméně v malé 

míře využívá potenciálu řízené architektury. 

Při budování SDI je potřeba aplikovat holistický přístup a zajistit potřebnou míru trans-

parentnosti, řiditelnosti a synergie napříč heterogenním prostředím, a to tak, aby bylo mož-

né sladit dílčí části a mohla být realizována zamýšlená funkce celku. Za tímto účelem je 

nezbytné zajistit informace o tom, jak jednotlivé části SDI spolu komunikují, jaké funkce 

realizují a jaké zdroje využívají. Uvědomění si této potřeby vedlo k definování cíle práce a 

k tvorbě výstupu ve formě architektonického rámce. 

Použitá východiska pro tvorbu rámce zohlednila metodické požadavky, existující metody, 

současný pohled na hodnocení přínosů SDI, oblast standardizace v SDI a úlohu referenč-

ních modelů při návrhu architektury. Samotný architektonický rámec byl následně defino-

ván pomocí tří jeho částí odrážejících procesní, informační a obsahový aspekt.    

Procesní část rámce vznikla aplikací metody ADM na oblast architektury SDI, jak doporu-

čuje přípravná fáze generické metody v souvislosti s přizpůsobením rámce konkrétnímu 

použití. Vytvořená procesní část tak představuje instanci metody ADM, která zdůrazňuje 

specifika SDI a přitom neduplikuje rutinní architektonické postupy, které jsou pro všechny 

aplikace obdobné. 

Použití vytvořené metody je podmíněno znalostí generické metody, čemuž byla přizpůso-

bena úroveň dokumentace procesní části, která zmiňuje pouze základní informace o meto-

dě jako takové. Dokumentace procesní části je omezena na vystižení podstaty a objasnění 

návaznosti jednotlivých fází a kroků. Konkrétní detaily je proto potřeba hledat 

v dokumentaci generické metody. 

Text procesní části se primárně zaměřuje na oblasti specifické pro SDI, čehož bylo dosaže-

no volbou hledisek, která jsou relevantní pro návrh a implementaci SDI. Procesní část kla-

de důraz na vizi architektury a podstatu business architektury, protože v těchto fázích lze 

očekávat největší podíl práce při zahájení iniciativ řízeného budování SDI. Zároveň tyto 

fáze definují rozsah a kontext pro dodávku výstupů jednotlivých iterací ADM s dopadem 

na ostatní domény architektury SDI.  

Informační část rámce dokumentuje metodou použité koncepty a tím poskytuje integrova-

ný pohled na informační rozsah modelované architektury SDI. Zároveň propojuje jednotli-

vé domény do celistvého celku, což je podstatné pro vnímání průřezových vazeb 

a závislostí, které je potřeba zvážit při změnách architektury.   
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Obsahová část rámce zohlednila zájmy jednotlivých zainteresovaných stran na výstupech 

architektury a definovala hlediska užitečná pro jednotlivé fáze budování SDI. Hlediska 

byla základem pro tvorbu referenčních modelů, které představují podstatnou součást rámce 

a dokumentují specifickou znalost SDI. Vytvořené referenční modely lze přitom navíc vy-

užít jako základ pro vlastní modelování a tím urychlit proces návrhu. Obsahová část byla 

zároveň doplněna o celou řadu externích referenčních modelů, které reprezentují oborové 

znalosti, architektonické vzory a dokumentují osvědčené postupy při návrhu SDI. Zvolená 

kombinace teoretických hledisek a praktických referenčních modelů usnadňuje použití 

rámce v praxi. 

Vytvořený rámec přináší integrovaný pohled na komplexní realitu SDI s možností vizuali-

zovat rozdíly mezi stávajícím a plánovaným stavem a přispívá tak k lepšímu plánování a 

identifikaci rizik plynoucích z transformačních aktivit. Vytvořený rámec díky systematic-

kému přístupu k budování a zlepšování schopnosti pro řízení architektury SDI dovoluje 

definovat optimální architekturu SDI a zároveň pomáhá vybudovat prostředí umožňující 

k této architektuře postupně dospět. 
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Příloha A Organizace SDI 

Příloha uvádí návrh organizační struktury SDI (Obrázek A1) odpovídající hledisku organi-

zace SDI, které bylo definováno v rámci fáze business architektury (B). Vytvořený refe-

renční model zobrazuje strukturu organizačních jednotek a nejpodstatnější řídící vazby. 

Model je doplněn o klíčové procesy vykonávané příslušnými jednotkami s ohledem 

na návaznost procesů a alokaci kompetencí u jednotlivých organizačních jednotek. 
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Obrázek A1 Organizace SDI 
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Příloha B Definice metamodelu 

Příloha obsahuje přehledné shrnutí informační části architektonického rámce pro budování 

SDI prostřednictvím dvou tabulek. První (Tabulka B1) ukazuje abecedně řazené koncepty 

metamodelu, včetně popisu a indikace fáze metody pro budování SDI, kde se s konceptem 

primárně pracuje. Druhá (Tabulka B2) dokumentuje orientované vazby mezi koncepty. 

Tabulka B1 Přehled všech konceptů metamodelu 

Koncept metamodelu Popis konceptu Fáze metody
83 

Aplikace Nainstalovaný a přizpůsobený IT systém, který 

prostřednictvím implementovaných aplikačních 

funkcí podporuje business procesy 

(Definitions 2011).   

C2 

Aplikační funkce   Automatizované chování dostupné v aplikaci. C2 

Aplikační služba Funkčnost, která je poskytována aplikací svému 

okolí a to definovaným způsobem. 
C2 

Balíček pracovních činností 

 

Série aktivit seskupená podle určitého kritéria a 

vedoucí k jednoznačnému cíli ve specifikovaném 

čase. 

E, F 

Cíl Představuje tvrzení o stavu, jehož realizace 

podporuje dosažení vize. 
A, B, E 

Datová sada Identifikovatelná kolekce dat (Terminologický 

slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí 

2005). 

C1 

Datové portfolio Kolekce datových sad významná z pohledu 

vlastníka datového portfolia. 
C1 

Doména Vymezená oblast reality zohledňující podstatné 

vlastnosti pro daný zájem. 
C1 

Geoprvek Model lokalizovatelného objektu reálného světa, 

který je dále nedělitelný na jednotky stejné třídy a 

který zahrnuje lokalizaci (Rapant 2001). 

C1 

Implementační objekt Fyzická reprezentace geoprvku, jeho části, nebo 

skupiny geoprvků zohledňující implementační 

technologii. 

C1 

Indikátor Měřitelná míra, která má definovanou měřící 

stupnici, metodu měření a umožňuje objektivní 

interpretaci.   

H 

Mise Vyjádření běžné provozní činnosti. B 

Motivátor 

 

Ohodnocený externí nebo interní vliv, který 

motivuje ke změně činností nebo cílů.   
B 

Organizační jednotka Samostatná organizace disponující zdroji a plnící 

svěřené cíle. 
B 

Požadavek Zformulovaná potřeba ve formě tvrzení, které B, C1, C2, D, E, R 

                                                 
83

 Použité zkratky: P (Přípravná fáze), A (Vize architektury), B (Business architektura), C1 (Informační 

architektura), C2 (Aplikační architektura), D (Technologická architektura), E (Příležitosti a řešení), 

F (Plán implementace), H (Změny v architektuře), R (Řízení požadavků). 
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musí architektura splňovat. 

Právní předpis  Publikované písemné vyjádření právních pravidel, 

vydané orgánem veřejné moci s odpovídající 

pravomocí a vzniklé stanoveným postupem 

(Právní předpis 2014). 

P 

Princip Metodický nástroj sloužící pro vedení od cíle k 

implementaci. Omezuje volnost při návrhu a 

způsob dosažení cíle. 

A, B, C1, C2, D, E 

Proces Související činnosti realizující specifikovaný 

výstup. 
A, B 

Produkt 

 

Koherentní balík služeb, smluvních podmínek a 

parametrů kvality, který je jako celek nabízen 

zákazníkovi 

(Business Layer: Product 2012). 

B 

Program Koordinovaná množina projektů naplňující 

společný cíl. 
F 

Projekt Dočasná formální organizace vytvořená pro dodání 

požadovaného výstupu. 
F 

Role Označení způsobu chování v určitém kontextu. A 

Rozdíl Výstup analýzy dvou stavů architektury na úrovni 

stavebních bloků. 
E 

Schopnost Způsobilost organizace, osoby nebo systému 

vykonávat určitou činnost na určité úrovni. 
A, B 

Služba Kombinace schopností a funkcí pro dodání 

výstupu, který odpovídá smluvním podmínkám a 

způsobu dodání. 

B 

Standard Podrobný předpis, který stanovuje důležité 

parametry či vlastnosti produktů, součástí, služeb 

nebo pracovních postupů (Technická norma 2013). 

C1, C2, D 

Stavební blok
84

 Model reálné nebo abstraktní součásti architektury, 

který je potenciálně znovupoužitelný 

(Definitions 2011). 

A, B, C1, C2, D, E 

Strategie Způsob pro realizaci mise a dosáhnutí 

definovaných cílů. 
B 

Technologie Prostředek kombinující technické a programové 

vybavení za účelem zpracování informace. 
D 

Termín Jazykový výraz mající v rámci domény jasný a 

ustálený význam (Termín 2014). 
C1 

Vize  Vyjádření přínosu svému okolí a tím opodstatnění 

své existence. 
B 

Zainteresovaný subjekt  Jednotlivci, skupiny, organizace, nebo jejich třídy 

mající zájem na výstupu architektury 

(Definitions 2011).   

A 

Zájem Stanovisko důležité pro akceptaci výsledku. A 

                                                 
84

 Stavební blok je abstraktní koncept a může být reprezentován libovolným jiným konceptem metamodelu. 
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Tabulka B2 Přehled všech vazeb metamodelu 

Zdrojový koncept Vazba Cílový koncept 

Aplikace obsahuje Aplikační funkce 

Aplikace podporuje Proces 

Aplikace poskytuje Aplikační služba 

Aplikace používá Datová sada 

Aplikace  využívá Aplikační služba 

Aplikační funkce umožňuje Schopnost 

Aplikační funkce zpracovává Geoprvek 

Aplikační služba podporuje Služba 

Aplikační služba využívá Aplikační funkce 

Aplikační služba zpracovává  Geoprvek 

Balíček pracovních činností buduje Schopnost 

Balíček pracovních činností podporuje Cíl 

Balíček pracovních činností řeší Rozdíl 

Cíl podporuje Vize 

Cíl vyžaduje Schopnost 

Datová sada umožňuje Schopnost 

Datové portfolio obsahuje Datová sada 

Doména obsahuje Datová sada 

Geoprvek popisuje Datová sada 

Geoprvek popisuje Doména 

Geoprvek popisuje Produkt 

Implementační objekt implementuje  Geoprvek 

Indikátor měří Stavební blok 

Mise naplňuje Vize 

Motivátor motivuje Cíl 

Motivátor motivuje Strategie 

Organizační jednotka vykonává Proces 

Požadavek má souvislost Stavební blok 

Právní předpis reguluje Proces 

Princip má souvislost Stavební blok 

Proces používá Služba 

Proces používá Datová sada 

Proces realizuje Služba 

Proces umožňuje Schopnost 

Produkt používá Datová sada 
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Produkt používá  Služba 

Program obsahuje  Projekt 

Program podporuje Strategie 

Projekt  implementuje Požadavek 

Projekt obsahuje Balíček pracovních činností 

Projekt  realizuje Cíl 

Role má Zájem 

Role umožňuje Schopnost 

Rozdíl identifikuje Stavební blok 

Schopnost umožňuje Mise 

Stavební blok odpovídá Standard 

Stavební blok pokrývá Zájem 

Strategie  realizuje Cíl 

Strategie realizuje Mise 

Strategie vyžaduje Schopnost 

Technologie podporuje Aplikace 

Technologie umožňuje Schopnost 

Termín popisuje Doména 

Termín popisuje Produkt 

Zainteresovaný subjekt má Role 
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Příloha C Přehled obsahové části rámce 

Příloha dokumentuje v přehledné formě obsahovou část architektonického rámce pro bu-

dování SDI. Obsahem přílohy jsou tři tabulky, z nichž první (Tabulka C1) dokumentuje 

souhrnný přehled všech hledisek včetně jejich popisů řazený podle příslušných fází metody 

budování architektury SDI. Druhá (Tabulka C2) shrnuje všechny autorem vytvořené refe-

renční modely a třetí (Tabulka C3) uvádí všechny zmíněné externí referenční modely. 

Tabulka C1 Přehled všech hledisek  

Fáze metody Hledisko Popis hlediska 

Přípravná fáze (P) Přehled 

legislativy 

Uvádí seznam relevantních právních předpisů, které je potřeba 

zohlednit při návrhu nebo vyvolat jejich změnu. 

Vize architektury (A) Role v rámci SDI 

a jim odpovídající 

zájmy 

Seznam rolí, které lze u SDI očekávat zejména pro účel návrhu 

architektury a typické zájmy, které tyto role mají na výstupu 

architektury. 

Hodnotový 

řetězec 

prostorových dat 

Ukazuje posloupnost procesů generující přidanou hodnotu pro 

externího zákazníka. 

Cíle SDI Prezentuje sadu cílů, kterých má SDI dosáhnout. 

Mapa schopností 

SDI 

Prezentuje sadu schopností potřebnou pro realizaci SDI. 

Principy SDI Prezentuje seznam závazných principů pro návrh, 

implementaci a provoz SDI. 

Stavební bloky 

SDI 

Prezentuje stavební bloky s ohledem na rozhodování o vizi 

architektury SDI. 

Business 

architektura (B) 

Business model Prezentuje stavební bloky business architektury, jako jsou 

produkty, uživatelé, distribuční kanály, procesy, zdroje, 

partneři, náklady a výnosy (Osterwalder 2009). 

Motivace SDI Uvádí vizi, cíle, misi, strategie, klíčové motivátory a 

souvislosti mezi nimi (BMM 2010). 

Kontext produktu Specifikuje charakter produktu, využitelné datové sady, 

hodnotu pro zákazníka, související služby, způsob dodání, 

formát, distribuční kanál, typ licence, smluvní podmínky apod. 

Kontext 

schopnosti 

Propojuje dílčí stavební bloky umožňující jako celek 

realizovat danou schopnost. 

Spolupráce 

schopností 

Naznačuje závislosti a hierarchie mezi schopnostmi. 

Governance SDI Zobrazuje strukturu procesů a organizace pro umožnění 

efektivního řízení SDI.  

Mapa business 

procesů SDI 

Prezentuje business procesy pro realizaci SDI.   

Organizace SDI Zobrazuje strukturu organizace na úrovni organizačních 

jednotek, ze které jsou zřejmé řídící vazby a způsob 

organizace práce.  

Informační 

architektura (C1) 

Taxonomie 

domén 

Prezentuje domény a jejich vztahy, formuje kontext pro data 

SDI a pomáhá definovat obsah datového portfolia. 

Slovník termínů Dokumentuje formou seznamu termíny dané domény.  

Datové portfolio Přehledně zobrazuje významné datové sady včetně např. 
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zodpovědností, míry použití, nákladů, neshod, podporovaných 

procesů apod. 

Kontext datové 

sady 

Prezentuje klíčové parametry datové sady s ohledem na řízení 

datové sady v rámci portfolia, jedná se zejména 

o propojení na cíle, procesy, aplikace, datové standardy, 

související právní předpisy, identifikované neshody, business 

vlastníka, technického vlastníka, vlastníka procesu a vazby na 

definice struktury a obsahu. 

Kanonický model 

domény 

Definuje společný datový základ pro všechny aplikační 

scénáře uvažované v dané doméně.  

Katalog geoprvků Prezentuje seznam geoprvků vyskytujících se v doménových 

modelech nebo slouží pro prezentaci generických geoprvků 

určených pro sdílení mezi doménami.  

Model datové 

sady 

Popisuje strukturu a obsah datové sady. 

Model datového 

produktu 

Popisuje strukturu a obsah datového produktu. 

Implementační 

model 

Popisuje fyzickou reprezentaci dat zohledňující implementační 

technologii. 

Datové standardy 

SDI 

Uvádí standardy podstatné pro návrh a implementaci 

informační architektury SDI.  

Aplikační 

architektura (C2) 

Mapa aplikací 

SDI 

Zobrazuje přehled aplikací pro podporu business procesů SDI. 

Kontext aplikace Zobrazuje informace významné pro řízení aplikačního 

portfolia, např. podporované procesy, používaná data, 

poskytované služby, business vlastníka a technického 

vlastníka. 

Mapa aplikačních 

služeb SDI 

Zobrazuje přehled aplikačních služeb pro realizaci SDI. 

Kontext aplikační 

služby 

Zobrazuje detaily aplikační služby podstatné pro návrh a 

provoz služby, např. komunikační protokol, vlastníka služby a 

odsouhlasené kvalitativní parametry při poskytování služby. 

Aplikační 

standardy SDI 

Uvádí standardy podstatné pro návrh a implementaci aplikační 

architektury SDI. 

Technologická 

architektura (D) 

Technologie SDI Uvádí typy technologií využitelné při realizaci SDI. 

Technologické 

standardy SDI 

Uvádí standardy podstatné pro návrh a implementaci 

technologické architektury SDI. 

Příležitosti 

a řešení (E) 

Plán 

implementace 

architektury SDI 

Posloupnost balíčků pracovních činností vedoucí k cílovému 

stavu architektury a demonstrující business hodnotu pro každý 

přechodový stav architektury.    

Architektura 

řešení 

Znázorňuje spolupráci stavebních bloků v přesně vymezeném 

rozsahu a pro přesně stanovený účel.  

Plán 

implementace (F) 

Plán 

implementace 

SDI 

Ukazuje základní informace o projektech a jejich výstupech, 

které dokumentují postup realizace cílové architektury v čase.   

Změny 

v architektuře (H) 

Indikátory SDI Prezentuje indikátory mající vliv na dosažení cílů SDI.  

Řízení požadavků 

(R) 

Seznam 

požadavků 

Ukazuje seznam aktuálních požadavků odpovídající příslušné 

iteraci metody pro budování SDI.   
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Tabulka C2 Přehled všech vytvořených referenčních modelů 

Fáze metody Vytvořený referenční model 
Přípravná fáze (P) Schopnost pro řízení architektury SDI (Obrázek 5). 

Vize architektury (A) Role v rámci SDI a jim odpovídající zájmy (Tabulka 3). 

Hodnotový řetězec prostorových dat (Obrázek 8). 

Cíle SDI (Tabulka 6) 

Mapa schopností SDI (Obrázek 9). 

Principy SDI (Tabulka 8). 

Stavební bloky SDI (Obrázek 12). 

Business architektura (B) Mapa business procesů SDI (Obrázek 17). 

Organizace SDI (Příloha A). 

Informační architektura (C1) Datové standardy SDI (Tabulka 20). 

Aplikační architektura (C2) Mapa aplikací SDI (Obrázek 22). 

Mapa aplikačních služeb SDI (Obrázek 23) 

Aplikační standardy SDI (Tabulka 24). 

Technologická architektura (D) Technologie SDI (Tabulka 26). 

Technologické standardy SDI (Tabulka 28). 

 

Tabulka C3 Přehled všech externích referenčních modelů 

Fáze metody Externí referenční model 

Přípravná fáze (P) Přehled právních předpisů v rámci Politiky státu v oblasti prostorových 

dat (Javůrek 2009). 

Vize architektury (A) Kritéria pro hodnocení připravenosti SDI (Delgado 2005). 

Role v rámci podnikového hlediska SDI (Hjelmager 2008). 

Role vyžadované ze strany veřejné správy pro poskytování služeb SDI 

(Federal geographic data committee 2013). 

Hodnotový řetězec obecného výrobního podniku zohledňující klíčové a 

podpůrné procesy (Potter 1998). 

Hodnotový řetězec prostorových dat v rámci iniciativy SDI spolkového 

státu Sasko (Spatial data infrastructure in the western balkans 2012). 

Životní cyklus datové sady pro potřeby řízení datového portfolia 

(Federal geographic data committee 2010). 

Cíle globální informační infrastruktury (Brown 1995). 

Cíle švédské infrastruktury pro prostorová data (Sandgren 2011). 

Schopnosti uvedené v rámci Geospatial Platform  

(Federal geographic data committee 2012, s. 16).  

Architektonické principy (Hanseth 2004). 

Ekonomické principy (Brown 1995). 

Organizační a provozní principy (Lund 2011). 
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Informační principy (Boundaryless Information Flow™ 2003). 

Obsáhlá rešerše existujících zásad a principů pro volný přístup 

k informacím v kontextu SDI ve vyspělých státech světa 

(Fitzgerald 2009). 

Stavební bloky SDI (Warnest 2005). 

Přehled parametrů a stavebních bloků SDI v rámci metodiky pro 

hodnocení SDI v rozvojových zemích (Eelderink 2006). 

Business architektura (B) Model obsahující otázky pro určení jednotlivých stavebních bloků 

business architektury (Osterwalder 2013). 

Mise kanadské SDI (McLeod 2013). 

Externí faktory ovlivňující vývoj SDI 

(Federal geographic data committee 2013). 

Specifikace datového produktu pro zjednodušený pohled na informace o 

parcele v evidenci katastru nemovitostí (PSMA Australia 2013). 

Procesy realizované při výkonu governance SDI v emirátu Abu Dhabi 

(Standards governance framework 2013). 

Tříúrovňová struktura governance pro Western Australian land 

information system (WALIS Committees 2010). 

Governance procesy pro využití prostorových dat na úrovni 

samosprávného celku 

(Australian local government association 2007,  s. 57). 

Struktura governance pro sdílené služby infrastruktury Geospatial 

platform ve veřejné správě (Federal geographic data committee 2012). 

Procesní oblasti uvedené v americkém národním rámci pro SDI 

(Organization 2012). 

Procesy datového portfolia (Circular No. A-16 Revised 2002). 

Procesy obecného klasifikačního rámce PCF
85

. 

Organizační principy ve veřejné správě (2004). 

Organizační principy družstev a kooperativních společenstev 

(Lund 2011). 

Informační architektura (C1) Tři základní domény pro datové sady SDI (Ryerson 2009). 

Sedm domén amerického národního rámce pro data 

(NSDI Framework 2013). 

Deset domén pro členění základních prostorových dat v Austrálii a na 

Novém Zélandu (Spatial information council 2012, s. 5). 

34 datových témat v rámci INSPIRE 

(INSPIRE data specifications drafting team 2008). 

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí (2005). 

Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformací 

(Rapant 2001). 

Slovník 203 termínů
86

, který vznikl při práci na INSPIRE a dokumentuje 
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terminologii použitou v implementačních pravidlech. 

Specifikace struktury a obsahu sedmi domén datového rámce v notaci 

UML (FGDC-endorsed standards 2012).  

Specifikace struktury a obsahu 34 datových domén v rámci INSPIRE 

v notaci UML (Data Specifications 2013). 

Katalog geoprvků
87

 definovaný v rámci INSPIRE. 

Kódovací standard GML (ISO 19136 2007). 

35 aplikačních datových schémat pro vytvoření databáze s využitím 

technologického produktu ArcGIS Geodatabase
88

.   
ISO standardy Technické komise 211

89
. 

OGC standardy
90

. 

Datové specifikace v rámci INSPIRE
91

. 

Aplikační architektura (C2) Taxonomie služeb pro prostorová data (ISO 19119 2005).  

Funkční pohled na SDI dle hlediska definovaného v RM-ODP 

(Cooper 2012). 

Návrh kolekce standardů pro SDI 1.0 (Nebert 2007). 

Technologická architektura (D) Přehled všech standardů iniciativy SDI v Nizozemsku
92

. 

Příležitosti a řešení (E) Referenční model pro SDI spolkového státu Severní Porýní-Vestfálsko 

(Kuhn 2000). 

Referenční model architektury geoportálu (Laixing 2008). 

Referenční modely architektury serverů pro SDI (Fisher 2005). 

Změny v architektuře (H) 15 atributů pro hodnocení geoportálu (Crompvoets 2008, s. 138). 

36 indikátorů měřících existenci, shodu se standardy a použití u dat, 

metadat a služeb v SDI (European Commission – Eurostat 2007). 

Příklad indikátorů pro měření výkonnosti a efektivnosti SDI 

(Giff 2008, s. 225). 

90 atributů v rámci metodiky pro hodnocení SDI v rozvojových zemích 

(Eelderink 2006). 

Oblasti pro hodnocení SDI (Kaplan 1996, Moore 2003, Lance 2006). 

Taxonomie pro oblasti měření ve veřejném sektoru 

(Office of e-government and information technology 2007). 
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