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Summary 

Since we experience intensive use of information technology, it naturally leads to 

method unifications and solutions made universal. Applications using those data and 

program sources are discussed as mashup applications. Aim of this work is to explore 

possibilities (and disadvantages) of this solution within map visualization of spatial data. 

For this work purposes, Czech statistical office’s spatial data were combined with 

land regions vector data and displayed in form of thematic map over the Google Maps API 

component. 

 

Keywords: Google MAPS API, Mashup, Czech statistical office, thematic map, 
choropleth map 
 
 
 
 
 
 

Anotace 

V době intenzivní práce s informačními technologiemi přirozeně dochází 

k unifikaci a obecné použitelnosti programových řešení. Aplikace využívající připravené 

programové a datové zdroje jsou označovány jako mashup aplikace a součástí této práce je 

prozkoumat možnosti takového řešení na mapové vizualizaci prostorových dat. 

V tomto případě byla prostorová data Českého statistického úřadu kombinována 

s územními podklady jednotlivých územních celků ČR a zobrazena formou tématické 

mapy nad komponentou Google Maps API. Vzniká tak geoaplikace s dynamickou 

vizualizací. 

 

Klí čová slova: Google Maps API, Mashup, Český statistický úřad, kartogram, 
kartodiagram, tématické mapy 
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1. Úvod 

Nespornou výhodou použití připravených programových a datových zdrojů je 

možnost využívat a kombinovat tyto zdroje bez nutnosti zpracování celé programové 

problematiky. To je v mnohých případech efektivní, levné a vytváří se tak prostor pro 

uživatele a řešení, které by v opačném případě nemohly být zpracovány. Často jsou tyto 

datové, ale i programové zdroje volně dostupné a nenavyšují tak cenu výsledného projektu. 

Díky tomu lze využití těchto prvků sledovat v celé škále internetových aplikací – od 

neziskových projektů, přes komerční užití, až po státní sektor. Kombinací těchto 

programových a datových zdrojů vzniká aplikace označovaná jako tzv. mashup. 

V případě distribuce nebo výměny automaticky zpracovatelných dat si svoji 

pozici postupně vydobylo několik formátů. Jedná se především o XML, jehož funkčnost 

lze podle potřeb rozšiřovat a dosáhnout tak komplexní, formálně zapsané informační 

struktury. Dále jsou to formáty RSS (vychází právě z XML), na JavaScriptovém zápisu 

postavený JSON, nebo jednoduché CSV. To ovšem neumožňuje zapisovat hierarchické 

struktury dat. 

Z programových komponent stojí za zmínku například Google Charts API, které 

na základě předaných parametrů umožňuje vykreslovat grafy, FCKeditor pro psaní 

formátovaného textu přímo ve webové aplikaci (tzv. WYSIWYG), různé API pro kontrolu 

pravopisu a další. Samostatnou kapitolu pak tvoří mapové API. Ty jsou hojně využívané 

především proto, že bez jejich použití by byla tvorba interaktivního mapového výstupu 

komplexní záležitostí vyžadující znalost GIS, nasazení mapového serveru, nebo dokonce 

vlastních mapových podkladů. Možná právě proto mohla vzniknout řada těchto API pouze 

jako „vedlejší“ produkt mapových služeb (Google Maps, Microsoft Live Maps, Seznam 

mapy atd.). Právě Google Maps API je předmětem první části této diplomové práce, která 

si kladla za cíl ověřit možnosti nasazení této mapové komponenty v praxi.  

Druhá část semestrálního projektu zvažuje využití Google Maps API pro 

vizualizaci geostatistických dat. Vhodná se jeví zejména unifikace systému pro libovolná 

data, předávaná ve smluveném formátu.  

S nabídkou pilotního projektu byl osloven Český statistický úřad, který 

dostatečným portfoliem prostorových dat disponuje, jinou zvažovanou institucí bylo 
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například Ministerstvo práce a sociálních věcí s rozsáhlým XML exportem 

nashromážděných dat.  

Český statistický úřad spravuje portál veřejné databáze ČSÚ, který již mapovou 

vizualizací (dodávaná třetí stranou) disponuje. Úkolem tedy bylo zjistit, jak je mashup 

řešení vhodné pro nasazení do tohoto prostředí. Existuje totiž několik dalších způsobů jak 

mapové vizualizace dosáhnout. V případě ČSÚ (ale i řady jiných) je využito technologie 

SVG, která k tomuto účelu relativně dobře slouží. Umožňuje tvorbu interaktivního obsahu, 

zápis geometrické složky, případně dynamickou konstrukci na základě dat z databáze. 

Podpora na straně prohlížečů však není tak velká, jako je podpora JavaScriptu, který je 

k provozu Google Maps API komponenty nutný. Jiná řešení zvažují použití technologie 

Flash, nebo vlastních mapových serverů. 

Jelikož je výsledkem zpracování mapový výstup, je třeba přizpůsobit některé 

prvky zásadám zpracování tématických map. Obsahem práce tedy nebudou pouze návrhy 

technické implementace a programového provedení, ale i předpoklady kartografického 

zpracování, nebo rozšířené možnosti využití takovéto mapové vizualizace. 

Protože při zpracování dílčích úkolů vznikali některé komplikace a omezení 

použití, je třeba nabídnout varianty řešení, případně tyto omezení shrnout a komentovat. 
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2. Úvod do Google Maps API 

Služba Google Maps API je určena pro integraci do webových stránek a 

umožňuje jednoduše a rychle zobrazit mapovou komponentu bez nutnosti instalace dalších 

technologií na cílový server.  

Google Maps API je volně dostupná na adrese http://www.google.com/apis/maps/ 

(resp. pokyny pro zřízení služby). Zájemce však musí mít zřízený účet na serveru 

Google.com a před použitím služby je ještě nutné si zažádat o vygenerování unikátního 

klíče, který pak jednoznačně identifikuje užívanou instanci. Vyzvednutím klíče uživatel 

zároveň souhlasí s licenčními podmínkami užívání Google Maps API. 

Licence obsahuje například následující omezení: 
 

• Přístup k projektu, který bude tuto API obsahovat, nebude žádným způsobem 

zpoplatněn ani omezen. 

• Materiály, které API obsahuje/zobrazuje není možné šířit jiným způsobem, než 

právě prostřednictvím API. 

• Maximální počet požadavků na instanci je 50 000 / den. 

• API není možné používat na stránkách s obecně závadným obsahem, jako jsou 

třeba pornografické stránky, warez, nebo podobně. 

• Společnost Google si vyhrazuje měnit podmínky užívání bez předchozího 

upozornění, aktuální podmínky však budou vždy k dispozici na adrese 

http://www.google.com/apis/maps/terms.html 

 
Kompletní informace k licenci API lze tedy v případě potřeby nalézt na výše 

uvedené adrese. 

Google Maps API je doplňkem webové aplikace http://maps.google.com/, 

neumožňuje však využívat všech možností tohoto mapového serveru – nejsou k dispozici 

některé ovládací prvky a mapové vrstvy. 
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2.1. Výhody 

Mezi aktuálně dostupnými mapovými API je služba společnosti Google 

pravděpodobně jedna z nejpropracovanějších. Využívá obrovské datové základny Google 

Maps a zároveň jsou tyto data ze strany Googlu aktualizována - bez nutnosti zásahu 

uživatele využívajícího API. 

Nespornou výhodou také je, že komponenta neklade žádné nároky na skriptovací 

technologie na straně serveru. Veškerou konfiguraci a funkčnost zajišťuje technologie 

Javascript, která bývá součástí prohlížeče uživatele. Jisté riziko absence nebo blokování 

Javascriptu na straně uživatele sice existuje, ve srovnání s výhodami které skýtá je však 

zanedbatelné. 

Z postavení společnosti Google dále vyplívá, že za těmito službami stojí 

kvalifikovaná skupina vývojářů. Integrace a nastavení API tedy probíhá bez obtíží, 

komponenta je stabilní a rychlá (ve smyslu prodlevy při zobrazování dat – pokud je 

připojení uživatele dostatečné, na straně API nevznikají problémy). 

Protože k ovládání třídy API je třeba využívat specifických metod a parametrů, 

nelze se vyhnout studiu dokumentace. Ta je aktuálně dostupná pouze v angličtině, 

neobsahuje však zbytečný balast a orientuje se na kód a ukázkové příklady. Správce webu 

je tedy schopný při základní znalosti angličtiny, HTML a JavaScriptu zprovoznit 

jednoduchou verzi API.  

Společnost Google představuje do jisté míry spolehlivé zázemí a splňuje 

předpoklad, že službu bude možné bez problému využívat i v několika následujících 

letech. 

 

2.2. Nevýhody 

Rizikem každé služby API je zprostředkování funkčnosti a dat ze strany 

poskytovatele. V případě nedostupnosti tohoto poskytovatele, nebo dokonce ukončení 

činnosti poskytovatele, by nebylo možné komponentu dále využívat. Jakékoliv využití třetí 
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strany v projektu tedy znamená, že je nutné spolu s projektem samotným kontrolovat i tyto 

služby. 

Dále nelze zaručit, že služba nebude v budoucnu zpoplatněná, nebo jinak 

omezená. Licenční ujednání totiž tuto možnost samozřejmě dovoluje. Zpoplatnění již 

funguje pod označením Google Maps Enterprise (viz. kapitola 5.3), proto je 

pravděpodobné, že tento model zůstane zachován a základní verze Google Maps API bude 

vždy zdarma. Naopak omezení v podobě zobrazování reklamy se nabízí.  

V licenčním ujednání společnost Google dokonce uvádí, že API rozhraní aktuálně 

není zatíženo zobrazováním reklamy, ale tuto možnost si vyhrazuje. Pak se zavazuje, že 

bude o této skutečnosti uživatele instance informovat 90 dní předem.  

2.3. Kvalita mapových podklad ů 

Mapové podklady Google (tedy i Google Maps API) jsou určeny pro globální 

použití a jejich ambice jsou kompletně zmapovat planetu Zemi. Přitom se ještě rozlišují 

klasické mapové podklady připravené z vektorových dat a tzv. satelitní snímky, které 

představují podklady z ortofotografií. Pokrytí mapovými podklady je kompletní, ze 

zřejmých důvodů jsou však uživatelsky zajímavá místa zpracována detailněji než ta ostatní 

(např. území Antarktidy vs. New York). 

Pro některé případy použití však není třeba globálního pokrytí, protože úlohy jsou 

lokálního charakteru. To souvisí i s geoaplikací pro Český statistický úřad, kde je 

zájmovým územím pouze oblast České republiky. Nabízí se tedy otázka, zda podklady 

některého z lokálních provozovatelů mapových komponent nejsou pro tyto účely 

vhodnější. Následuje tedy srovnání podkladů lokální mapové API služby Seznam.cz a 

podkladů společnosti Google. Podobnou lokální službou jsou i komponenty společnosti 

Atlas nebo Centrum.cz, aplikace společnosti Seznam je však nejkvalitnější a pro kritické 

srovnání tedy nejlepší. 

Důležitým faktem při srovnávání mapových podkladů bylo, že zjištěné závěry 

mohou být v krátké době neplatné. U obou subjektů totiž dochází k relativně časté 

aktualizaci a zlepšování kvality mapových podkladů. Taktéž existují rozdíly ve srovnání 

podkladů v okolí velkých měst a naopak ve městech malých. U klasických map nejsou 
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rozdíly velké, výjimkou jsou malá města a odlehlé lokality. U těch již Google neeviduje 

jednotlivé budovy a ulice jsou zaznamenány pouze v podobě linií. 

 
Obrázek 1: Srovnání klasických mapových podkladů 

 
Naopak rozdíly v rozlišení satelitních fotografií jsou velké. Google používá 

snímky GEODIS s rozlišením 10 cm/pixel pro hlavní lokality a 25 cm/pixel pro vedlejší, 

zatímco Seznam má k dispozici data ČÚZK v rozlišení 50 cm/pixel. I přes pozorovatelný 

šum na fotografiích Google je jejich informační hodnota výrazně vyšší. Obrázek níže 

představuje srovnání mapových podkladů nad Ostravou, resp. rektorátem VŠB-TUO. 

Rozdíly jsou při srovnání maximálního přiblížení Googlu markantní, Seznam však tak 

velké přiblížení ve svých aplikacích neumožňuje. 

 
Obrázek 2: Srovnání satelitních snímků 
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3. Základní možnosti použití Google Maps API 

Požadovaným výsledkem použití mapové komponenty může být v některých 

případech už samotné zobrazení a navigace v mapě. 

 
Obrázek 3: Základní použití Google Maps API 

Konfigurace API na obrázku výše obsahuje pouze požadavek na zobrazení 

ovládacích prvků a nastavení výchozí pozice v mapě. 

Častějším případem využití v praxi je ale například označení konkrétního místa v 

mapě – poloha prodejny, významné body v krajině apod. 

K tomu Google Maps API nabízí standardní geometrické prvky, ty lze 

samozřejmě kombinovat: 

• bod 

• linie (polylinie) 

• polygon 

 
U zobrazení bodů pak lze namísto standardně nabízeného označení nadefinovat 

vlastní značky v některém z formátů používaném na webu (PNG, JPEG, GIF). 
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Takový obrázek umístěný online pak může sloužit i k dalším informačním 

účelům. Následující obrázek například ilustruje využití pro zobrazení informací o počasí: 

 
Obrázek 4: Uživatelem definované ikony 

Určením sady souřadnic lze vykreslit polylinie. Volitelnými parametry jsou barva, 

tloušťka čáry a průhlednost. 

 

 
Obrázek 5: Zobrazení polylinií 
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Obrázek 6: Zobrazení polygonů 

Pro zobrazení většího počtu geoprvků disponuje Google Maps API i některými 

optimalizačními nástroji . Zobrazení uživatelsky definovaných prvků se totiž standardně 

negeneralizuje (na rozdíl od samotných mapových podkladů). Aby tedy nedocházelo 

k zpomalování např. při zobrazování husté bodové sítě, integrace optimalizační utility 

zajistí, aby se v malém měřítku značky bodů opticky nepřekrývali. 

Kromě klasických geometrických tvarů a ikon lze v Google Maps API definovat 

vlastní mapové vrstvy, respektive „díly“, které jsou zobrazeny v souřadnicích. Dokument 

musí být umístěný online a musí být v některém z webových formátů (PNG, JPEG, GIF). 

 
Obrázek 7: Překryv uživatelskými podklady 
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Obrázek 7: Překryv uživatelskými podklady demonstruje nejjednodušší příklad 

použití. V praxi lze navíc pracovat s průhledností, rotací a přiřazením copyrightových 

informací. 

 

4. Integrace Google Maps API 

Po splnění předchozích podmínek registrace a získání klíče je možné vložit 

připravený kód do webové stránky. 

Veškeré volitelné možnosti nastavení API se využívá technologie Javascript, 

stejně tak jako inicializace a samotná funkční část Google Maps API. Zakomponováním 

API do webových stránek pak vzniká tzv. AJAX platforma a k API lze následně 

přistupovat jako k objektu DOM, což přináší další funkční možnosti (kromě samotného 

zobrazování mapových podkladů). 

 

 
Kód 1: Základní konfigurace komponenty 

První volání javascriptu (<script src=“http://maps..</script> ) provádí 

inicializaci API, zatímco uvnitř druhého javascriptového kódu probíhá nastavení 

inicializace, případně dalších potřebných funkcí.  
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Pokud je tedy prohlížeč kompatibilní (GBrowserIsCompatible()  funkce), je 

z blokového prvku map_canvas  vytvořena instance API. To je výhodné při stylování 

dokumentu. Vlastnosti tohoto blokového elementu mohou být definovány standardním 

způsobem a bez ohledu na to, že se jedná o mapový podklad. 

5. Pokro čilé možnosti použití Google Maps API 

Kromě možností vizualizace mapového podkladu a elementů v něm, obsahuje 

Google Maps API i některé pokročilejší nástroje, vhodné pro interakci s uživatelem. 

Základem těchto interakcí jsou tzv. listenery . To lze v tomto případě jednoduše vysvětlit 

jako funkce, které jsou spouštěny na základě akce s mapou, nebo prvkem v mapě. 

 
Kód 2: Aplikace jednoduchého listeneru 

Ukázkový Kód 2: Aplikace jednoduchého listeneru obsahuje kromě samotné 

inicializace také definici GEvent.addListener() . 

Prvním parametrem je objekt map, který v tomto případě reprezentuje instanci 

Google Maps API, tedy celý mapový podklad. Stejně tak může být listener  přiřazen 

nově definovaným bodům, polygonům, nebo jiným prvkům v mapě. 

Druhým parametrem je akce, na kterou se pro spuštění funkce čeká. Nejčastěji to 

bude patrně událost click , můžeme reagovat ale například také na přetahování objektu, 

dvojitý klik, přidání nové vrstvy, otevření informačního okna objektu atd.  

Posledním parametrem je funkce, která může obsahovat další sadu příkazů, nebo 

teoreticky i další listenery. Takovýmto způsobem lze akce kombinovat a dosáhnout tak 

funkčnosti, která už dosahuje možností některých desktopových mapových aplikací, nebo 

mapových serverů. 
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5.1. Vyhledávání pomocí geokódování 

U funkční mapové aplikace může být důležitým prvkem také vyhledávání měst, 

ulic, nebo územních celků. Toho však nelze s použitím dosud zmiňovaných metod 

dosáhnout. Kvůli tomu vznikla třída geocoder (GClientGeocoder() ), která jednoduše 

podle parametru „adresa“ vrací souřadnice hledaného místa. To umožňuje velice 

jednoduché použití. V případě nejednoznačných výsledků hledání je však použití omezené, 

funkce totiž vrací nejpravděpodobnější výsledek. 

Mimo této geokódovací třídy je možné využít i dotazu přes http. Parametrem je 

samotná hledaná adresa, API klíč a výstupní formát (JSON/KML/XML). 

Například: 
http://maps.google.com/maps/geo?q=Ostrava&output=xm l 

 

Později společnost Google implementovala i reverzní geokódování. To naopak 

podle zadaných souřadnic vrací adresu místa. Je také součástí třídy GClientGeocoder() , 

ale je nutné použít metodu getLocations() . 

 
Kód 3: Konfigurace geokódování 

Kód 3: Konfigurace geokódování obsahuje v oblasti inicializace vytvoření nové 

instance geocoder , která pak bude pro hledání využita. Formulář pro vyhledávání řetězce 
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pak musí nějakým způsobem spouštět funkci showAddress()  s parametrem adresa. 

Instance geocoder  pak obsahuje metodu getLatLng() , která podle zadané adresy vrací 

geografické souřadnice (respektive je spuštěna funkce, v které jsou souřadnice k dispozici 

z objektu point , který je předáván). 

 
5.2. Použití KML souboru 

Pro potřeby přenosu geodat mezi aplikacemi využívá společnost Google formátu 

KML. Ten vyvinula firma Keyhole, Inc, kterou později Google odkoupil. Formát je 

založen na značkovacím jazyce XML a umožňuje tak ukládání jakkoliv hierarchicky 

strukturovaných dat. Pro svoji jednoduchou použitelnost a srozumitelnost se stal 

oblíbeným formátem pro otevřený zápis geodat a zastínil tak snahy Open Geospatial 

konsorcia, které právě pro tyto účely vyvinula formát GML. 

Definovat jednotlivé geoprvky lze i bez použití KML vrstvy, zápisem přímo do 

konfiguračního kódu JavaScript. V případě většího množství informací je ale zcela jistě 

výhodnější zaznamenávat prostorovou složku v rámci KML souborů. Pokud by navíc 

množství dat dosahovalo větších rozměrů, které by omezovali použitelnost v prostředí 

internetu, lze použít komprimovanou variantu KMZ. Jedná se prakticky o KML soubor 

komprimovaný metodou ZIP, pouze přípona souboru je jiná. 

 

 
Kód 4: Ukázka KML kódu 

Informace o vzhledu stromu prvků a významu jednotlivých značek lze nalézt 

online v oficiální dokumentaci Google [18]. 
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5.3. Placená verze Google Maps API 

Pro komerční užití mapové komponenty je k dispozici „Google Maps Enterprise“ 

řešení. Jedná se především o případy, kdy nemá být komponenta uživatelům volně 

zpřístupněna (tím by docházelo k porušování licence), nebo pokud je v komponentě 

prováděno velké množství vyhledávání (limit je 15 tisíc geokódování/den).  

V neposlední řadě pak Google k tomuto řešení nabízí technickou podporu, 

možnost zobrazení přes zabezpečené HTTPS, kontrolu nad zobrazením reklamy nebo užití 

API na lokální síti. 

Pro většinu případů jsou možnosti volně přístupné komponenty dostačující, toto 

řešení je tedy určeno k specializovaným firemním aplikacím, ke kterým může Google 

nabídnout i další programovou práci nebo poradenství. 

 

6. Existující aplikace využívající Google Maps API 

Aplikací využívající komponentu Google Maps API je v prostředí internetu 

k nalezení velké množství. Jedná se totiž o volně dostupnou komponentu s širokým 

rozsahem využití a vyplnil se tak zřejmě prostor pro projekty, které by jinak nemohli 

vzniknout. Dokonce vznikají katalogy, které evidují nejzajímavější projekty založené na 

Google Maps API. Existují sice i další podobné mapové komponenty (Yahoo Maps API, 

Microsoft Live Maps, nebo lokální Seznam mapy API), přesto je díky své jednoduché 

konfiguraci a mapovým podkladům Google Maps API nejpoužívanější. 

I přes široké možnosti vizualizace je však v drtivé většině případů využíváno 

jediné funkce: Bodová lokalizace popisných informací s prostorovým charakterem. 

Jednoduše tak vzniká nová informace, která by nebyla bez prostorové lokalizaci možná. 

Dobrým příkladem je projekt LAPD crime maps (www.lapdcrimemaps.org, ale existuje 

mnoho podobných), kde jsou trestné činnosti lokalizované a teprve při pohledu na 

mapovou vizualizaci je zřejmé, které oblasti jsou kriminalitou zatíženy nejvíce.  

Mapovou komponentu tedy nevyužívají jenom internetový nadšenci, firmy, nebo 

nízkorozpočtové projekty, ale i státní sektor.  
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Výsledkem použití Google Maps API komponenty může být dokonce úspěšný 

projekt, oceněný v soutěži Křišťálová lupa 2007. V první fázi projekt nabízel pouze 

lokalizované inzeráty s prodejem realit, dnes už disponuje pokročilými funkcemi jako je 

například cenová mapa (viz. Obrázek 8: Bezrealiky.cz - český mashup projekt). 

 

 
Obrázek 8: Bezrealiky.cz - český mashup projekt 

 
 

7. Ukázková aplikace 

Jako závěr první části projektu, který se zabýval možnostmi Google Maps API, 

byla zpracována ukázková aplikace. Ta posloužila především k praktickému prověření 

funkčnosti mapové komponenty, ale zároveň jako demonstrace základních postupů tvorby 

funkční aplikace, která může být dále upravena nebo rozšířena.  

Přípravou takovéto aplikace a osvojením principů konfigurace komponenty byli 

splněny předpoklady pro další programové práce na účelové geoaplikaci pro Český 

statistický úřad. 
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Konfigurace jednotlivých funkčních částí je založena na ukázkových příkladech 

z dokumentace Google Maps API, nebo dalších aplikacích užívajících Google Maps API. 

Jedná se především o použití speciálních příkazů a metod, které jsou součástí mapové 

komponenty. Ostatní funkčnost je založena na základní syntaxy jazyka Javascript. Jedná se 

například o definici způsobu ovládání mapové komponenty (resp. pohyb v mapě), 

vykreslování bodů s popiskou, tvorbu polylinií, nebo ukázku geokódování. Všechny 

uvedené příklady obsahují náhled kódu, který danou funkčnost zabezpečuje. 

Ukázková aplikace je umístěna online na adrese http://untitled.cz/ga. 

 
Obrázek 9: Ukázková aplikace dokumentující možnosti Google Maps API 



 Radim Potěšil: Návrh a vytvoření účelové webové geoaplikace pro ČSÚ 

 

2009   17 

8. Projekt ú čelové aplikace pro ČSÚ 

Základní schéma fungování mashup aplikace ilustruje obrázek níže. K dosažení 

vizualizace prostorových dat je třeba načíst hodnoty jednotlivých územních jednotek (data 

z veřejné databáze ČSÚ) a zkombinovat je s vektorovými podklady regionů, krajů, okresů, 

nebo obcí - podle typu úlohy. Spojením vzniká vrstva, kterou lze zobrazit v Google Maps 

API komponentě, ale i v jiných aplikacích podporujících formát KML, respektive KMZ. 

 

 
Obrázek 10: Princip kombinace mapové komponenty a zdrojových dat 

 

Zpracování v tomto případě představuje dosazení hodnot k odpovídajícím 

územním jednotkám, rozdělení do tříd a znázornění intenzity jevu v závislosti na třídě, do 

které územní jednotka spadá. Intenzita jevu je v počítačovém prostředí nejčastěji vyjádřena 

formou barevné stupnice a i pro tyto potřeby se jeví jako nejvhodnější (více o možnostech 

vizualizace v kapitole 10). 

Správné přiřazení hodnot k územním celkům je docíleno užitím jednoznačných 

identifikátorů CZNUTS (více v kapitole 12). 

 
8.1. Rešeršní práce statistických portál ů 

Pro pilotní projekt byla zvažována data Českého statistického úřadu 

(http://czso.cz/), případně data Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz/). 

Tyto portály v současné době vizualizací dat nedisponují, výjimkou je portál veřejné 
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databáze ČSÚ (více v kapitole 8.2). Hodnotné bylo zejména srovnání těchto portálů se 

statistickými portály nadnárodního charakteru – jednalo se o stránky instituce The United 

Nations Statistics Division (UNSD) of the Department of Economic and Social Affairs 

(DESA) (http://data.un.org/, dále jen Undata)  a evropského statistického portálu Eurostat 

(ec.europa.eu/eurostat/). Dalším rešeršním objektem byl Nizozemský statistický úřad a 

portál statistického úřadu Slovenské republiky - k tomu byly ale vyhodnoceny podobné 

závěry, jako k statistickému úřadu českému. 

Stěžejním problémem národních statistických úřadů (ČR a SK) je, že jednotlivé 

statistické průzkumy jsou zcela unikátní a závislé na zkoumaném jevu. Vznikají tak 

projekty bez jednotné datové struktury, často publikované v samostatných dokumentech a 

tabulkových kalkulátorech (doc, xls..), případně s připravenými HTML tabulkami. 

Takovéto datové výstupy nejsou automaticky zpracovatelné. Podle potřeby disponují 

průzkumy i mapovými výstupy, ty jsou však předpřipraveny v klasickém desktopovém 

GIS software a jsou statické. 

 
Obrázek 11: Mapová vizualizace dat portálu Eurostat 
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Naproti tomu portál Undata je zcela zjevně založen na databázovém přístupu a 

veškerá statistická data tak mají jednotnou datovou strukturu (územní prvek + jednotlivé 

atributy). Výhodou pak je jednotný vzhled tabulek a dynamické možnosti filtrování nebo 

řazení jednotlivých atributů. I přesto tento systém mapovou vizualizaci neumožňuje. 

Podobně jednotnou (avšak zřejmě rozšířenou) strukturou disponuje portál 

Eurostat. Opět jsou data založena na výčtu územních prvků (případně agregovaných 

územních prvků) a jejich jednotlivých atributů. Jako jediný ze zkoumaných disponuje 

Eurostat rozšířenou vizualizací interaktivním mapovým výstupem a dokonce i grafem. Obě 

možnosti vizualizace dat mají celou řadu nastavitelných parametrů (viz. Obrázek 11: 

Mapová vizualizace dat portálu Eurostat). 

Zajímavým zjištěním bylo, že Nizozemský statistický úřad aktivně zvažuje využití 

Google Maps API, respektive Google Earth pro vizualizaci svých statistických dat [29]. 

Přestože standardní mapové výstupy úloh s prostorovými daty jsou realizovány pomocí 

SVG technlologie (především kvůli různorodé povaze dat), existují i výstupy ve vrstvě 

KML. Ta se nabízí ke stažení v Google Earth a obsahuje lokalizované údaje o jednotlivých 

nizozemských regionech. Stejně tak by bylo možné zobrazit toto KML připojením do 

Google Maps API. Dále jsou v přípravě i některé pokročilé možnosti vizualizace – 

například interpolované údaje o hustotě zalidnění, nebo kartogramy. 

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí poskytuje pravidelně aktualizovaná 

statistická data související se zaměstnaností v ČR. Výhodou jsou data připravená pro 

výměnu prostřednictvím formátu XML. Strukturu XML souborů však hodnotím jako 

složitou a předpokládám, že při automatickém zpracování by některé části nebylo možné 

jednoduchým způsobem zpracovat. 

 

8.2. Koncept, datové struktury a rozhraní VDB ČSÚ 

Rešeršní práce nad daty veřejné databáze ČSU ukázala, že tabulková data lze 

univerzálně (bez ohledu na téma) vizualizovat kartogramem, pokud nejsou data nijak 

relačně vázána, nebo seskupována a mají tak jednoduchou tabulkovou strukturu (viz. 

Obrázek 12: Jednoduchá tabulka vhodná pro vizualizaci kartogramem). 
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Obrázek 12: Jednoduchá tabulka vhodná pro vizualizaci kartogramem 

Dobrým příkladem jsou například data "Obecná míra nezaměstnanosti podle 

krajů" [28]. Tabulka obsahuje 3 atributy (viz. Obrázek 13: Ukázková tabulka z veřejné 

databáze ČSÚ) a prostorové rozlišení je na úrovni krajů (NUTS 3). 

 

 
Obrázek 13: Ukázková tabulka z veřejné databáze ČSÚ 

 
Studium dokumentu o koncepci veřejné databáze ČSU ukázalo, že narozdíl od 

předpokládané orientace na jednotlivé tématické průzkumy (statistické úlohy) je základní 

entitou v databázi hodnota a její vlastnosti (viz. Obrázek 14: Zjednodušený popis základní 

entity databáze). To umožňuje naměřené údaje zobrazovat v různém kontextu, ale na 

druhou stranu je třeba nějakého klíče, který hodnoty zobrazí v smysluplném přehledu. 
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Obrázek 14: Zjednodušený popis základní entity databáze, [6] 

K tomu slouží sekundární část databáze, jejímž základním prvkem jsou výstupní 

objekty  a nástroje, umožňující přístup uživatelům k údajům primární databáze - tyto 

objekty jsou zde označovány jako makety. 

 

Vzhledem ke komplexnosti struktury databáze bude zřejmě vhodné zabývat se 

pouze těmito maketami a zjistit o nich více. Dokument se navíc zmiňuje o maketách 

nejenom pro tabulky (viz. Obrázek 15: Základní struktura makety statistické úlohy), ale i o 

maketách pro grafy a mapy. 

 
Obrázek 15: Základní struktura makety statistické úlohy, [6] 
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8.2.1. Zpracovatelné výstupy 

I. Údaje za Českou republiku 
 

Tyto přehledy neobsahují jinou územní jednotku než území ČR a proto data v 

tomto kontextu nelze považovat za prostorová. Jako legenda (na řádcích) zpravidla figuruje 

časové rozlišení a v hlavičce (ve sloupcích) samotné sledované atributy. Příkladem může 

být statistický soubor "Sňatky v ČR" [21]. 

U takovýchto výstupů nepřináší mapová vizualizace žádné informace. To by mělo 

smysl pouze v případě, pokud by byl realizovatelný dynamický kartogram a při přiblížení v 

mapové komponentě by se tak zobrazili údaje za menší územní celky. Výsledky některých 

statistických úloh jsou totiž k dispozici v různých prostorových rozlišeních ("Sňatky v 

okresech" [22], nebo "Sňatky v obcích" [23]). 

II. Údaje za časové období 
 

Tyto typy výstupů se sice orientují na jednotlivé územní celky, avšak legendou je 

v tomto případě opět časové rozlišení. Zobrazení různých územních celků probíhá pomocí 

změny parametrů (viz. např. "Počet obyvatel v krajích" [24]). Mapová vizualizace by tedy 

byla možná až po určité transformaci informací. To hodnotím jako těžko proveditelné, 

vzhledem k návaznosti na současný výběr parametrů. Ani současná SVG kartogramová 

vizualizace v těchto případech neexistuje. 

III. Údaje za dílčí územní celky 
 

Tento typ výstupu je k vizualizaci kartogramem vhodný, jelikož vyhovuje 

požadovanému uspořádání (viz. Obrázek 12: Jednoduchá tabulka vhodná pro vizualizaci 

kartogramem) 
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9. Komunikace s ČSÚ 

Po celou dobu zpracování geoaplikace byla nedílnou součástí komunikace s členy 

Českého statistického úřadu pověřenými ve věci zpracování mashup komponenty. 

K tomuto účelu museli být zvoleny vhodné prostředky, jelikož komunikace pouze 

prostřednictvím hromadných emailů se nejevila jako vhodná. Popis komplexnějších 

problematik totiž vyžadoval pokročilé možnosti formátování textu, členění do sekcí, 

odkazy na předchozí příspěvky v komunikaci a v neposlední řadě vkládání schémat a 

ilustračních obrázků. Ze strany Českého statistického úřadu pak padl požadavek na 

uzavřenou diskuzi, protože fakta diskutovaná v souvislosti s vlastnostmi VDB ČSÚ byla 

považována za citlivá a nevhodná k volnému studiu třetích stran. 

K tomuto účelu se jevilo vhodné užití diskusních skupin Google Groups. Ty byly 

využity již při komunikaci semestrálních projektů a ze zkušenosti tedy bylo zřejmé, jaké 

možnosti aplikace Google Groups nabízí. Podobných diskusních webů samozřejmě 

existuje celá řada, Google Groups se však prokázali jako funkční a nutnost registrace pro 

většinu zúčastněných odpadla, jelikož již Google účtem disponovali. 

 
Obrázek 16: Webová aplikace Google Groups - diskuzní fórum 
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Pro tyto účely tedy byla vytvořena diskusní skupina a byli přizváni kompetentní 

členové. Komunikace pak probíhala formou tvorby stránek, které shrnovaly aktuální 

poznatky, problémy, nebo obsahovaly vyvstalé otázky. Kompetentní osoby zpravidla 

reagovali formou další stránky a pro ostatní členy diskuze pak toto mělo informační 

charakter o stavu projektu. 

Texty obsažené v diskuzi lze tedy považovat za elektronický deník a jako takový 

bude přiložen k diplomové práci. 

 

10. Možnosti vizualizace statistických dat 

10.1. Srovnání metod vhodných k vizualizaci 

Statistická data za územní celky (atributy prostorových dat) lze vizualizovat 

metodou kartogramu nebo kartodiagramu (případně  kartotypogramu, kartocentrogramu, 

nebo dalších odvozených konstrukcí). Základní rozdíly mezi těmito metodami lze odvodit 

z často užívaných definicí: 

 „Kartodiagram je mapa s dílčími územními celky, do kterých jsou diagramy 

znázorněna statistická data (absolutní hodnoty!), většinou geografického 

charakteru.“ [11] 

Oproti tomu častěji užívaný kartogram je definován jako: 

„Kartogram je mapa s dílčími územními celky, do kterých jsou plošným 

způsobem znázorněna statistická data (relativní hodnoty!), většinou geografického 

charakteru.“ [11] 

Pro správné rozlišení těchto tématických map je tedy podstatné, že kartogram 

užívá k interpretaci intenzity jevu na ploše územního celku různé druhy výplně, zatímco 

v kartodiagramu jsou jevy vždy reprezentovány diagramem. Z toho nepřímo vyplívá, že 

možnosti kartodiagramu jsou obsáhlejší. 

Kartodiagramy totiž nemusí zobrazovat pouze jevy na ploše (případ kartogramu), 

ale užíváme i kartodiagramy bodové a liniové. Bodové kartodiagramy jsou užity například 
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při vizualizaci dat z meteorologických stanic (bod = meteorologická stanice), liniové pak 

mohou být využity například při znázornění směrů a intenzity větrů nad územím. 

 

 
Obrázek 17: Kartogram jednoduchý homogenní, [11] 

 
 

 
Obrázek 18: Kartodiagram jednoduchý, [11] 

 



 Radim Potěšil: Návrh a vytvoření účelové webové geoaplikace pro ČSÚ 

 

2009   26 

Rovněž z pohledu množství atributů územního celku, které lze najednou 

vizualizovat není kartodiagram teoreticky omezen, zatímco u kartogramů se v drtivé 

většině užívá zobrazení pouze jednoho atributu (viz. Obrázek 17: Kartogram jednoduchý 

homogenní, [11]). Použitím vertikálních a horizontálních čar však mohou být nad územím 

vizualizovány jevy dva, případnou další konstrukcí jevy tři nebo snad i čtyři. 

Kartodiagram užívá k vizualizaci více atributových dat nad územím kombinaci 

diagramů (viz. Obrázek 19: Kartodiagram složený, [11]), nebo diagramy reprezentující 

míru zastoupení atributu mezi ostatními (viz. Obrázek 20: Kartodiagram strukturní 

kompletní, [11]), podle povahy dat. 

 

 
Obrázek 19: Kartodiagram složený, [11] 

Pro účely VDB ČSÚ by tedy bylo vhodné použít obě metody vizualizace – pro 

relativní i absolutní data. Nejjednodušší formu pak představuje použití jednoduchého 

kartogramu nebo kartodiagramu. Při použití kartodiagramu však dochází k dalším 

komplikacím např. při správném určení stupnice pro data lineárního, kvadratického nebo 

kubického charakteru. Rovněž technické zpracování kartodiagramů nad Gogole Maps API 

je složitější a kromě podkladů ve formě územních celků by vyžadovalo i referenční body 

pro správné umístění diagramů nad plochou území a konstrukci samotných diagramů. 

Složené nebo strukturní kartodiagramy navíc vyžadují hlubší znalost dat, která by byla 

automatizovaně obtížně proveditelná. 
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Obrázek 20: Kartodiagram strukturní kompletní, [11]  

 

10.2. Povaha vstupních dat 

Další podstatnou skutečností je, že kartogramy jsou určeny k vizualizaci 

relativních hodnot a kartodiagramy k vizualizaci hodnot absolutních. U kartogramů musí 

být navíc kvantitativní data přepočtena na jednotku plochy dílčího územního celku. 

„Pokud nejsou kvantitativní data přepočtena na plochy dílčích územních jednotek, 

ale mají jen vnější formu kartogramu jsou to pouze kartogramy nepravé nebo 

pseudokartogramy. V žádném případě nemohou plně vystihovat srovnatelnou intenzitu 

jevu v celém území.“, [11] 

Údaje o obyvatelstvu tedy obvykle bývají přepočteny na km2 a ostatní ukazatele 

spojené s plochou na odpovídající jednotky (např. výnosy z plodiny na 1ha). Údaje bez 

plošné souvislosti upravovány být nemusí (např. údaje o průměrných teplotách, míry 

znečištění apod.). 

V případě použití automatické vizualizace v počítačovém prostředí bývá 

posuzování povahy dat problematické. Takovou identifikaci by bylo nutné zaznamenat již 

při získávání dat, nebo povahu dat odvodit z použitých jednotek. 
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Při „slepé“ vizualizaci dat bez úpravy je výsledná informace deformována 

invariancemi mezi územními jednotkami (počet obyvatel nebo rozloha). Neznamená to 

tedy, že by taková tématická mapa zcela ztratila výpovědní hodnotu, ale je nutné dobře 

chápat, jakou informaci dostáváme. 

Následující příklad srovnává data o obyvatelstvu podle národnosti [14], konkrétně 

atribut o počtech osob s romskou národností. Tabulka uvádí absolutní počty romských 

obyvatel v jednotlivých krajích a díky informaci o celkových počtech obyvatelstva 

v krajích mohlo být vypočteno relativní zastoupení. Následující kartogramy pak ilustrují 

rozdílnou interpretaci těchto absolutních a relativních ukazatelů. 

 
  romská národnost 
  

Obyvatelstvo 
úhrnem absolutně relativně (%) 

Hl. m. Praha 1169106 653 0.06 
Středočeský kraj 1122473 1 416 0.13 
Jihočeský kraj 625267 613 0.10 
Plzeňský kraj 550688 599 0.11 
Karlovarský kraj 304343 753 0.25 
Ústecký kraj 820219 1 905 0.23 
Liberecký kraj 428184 615 0.14 
Královéhradecký kraj 550724 722 0.13 
Pardubický kraj 508281 477 0.09 
Vysočina 519211 258 0.05 
Jihomoravský kraj 1127718 631 0.06 
Olomoucký kraj 639369 868 0.14 
Zlínský kraj 595010 439 0.07 
Moravskoslezský kraj 1269467 1 797 0.14 

Tabulka 1: Romská národnost v krajích ČR 
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Obrázek 21: Romská národnost v krajích ČR, absolutní ukazatele[14] 

 

 
Obrázek 22: Romská národnost v krajích ČR, relativní ukazatele 

 
 

V určitých případech by mohly být pro podporu v rozhodování vhodnější 

absolutní ukazatele, přirozenější se zde pro uživatele ale jeví užití relativních hodnot. 

Pouze relativní hodnoty totiž reflektují skutečnou intenzitu jevu. Tou je v tomto případě 

míra zastoupení romského obyvatelstva mezi ostatními národnostmi. 
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Následující tabulka obsahuje počty romských obyvatel v jednotlivých krajích a 

díky údajům o celkovém počtu obyvatel v krajích lze vypočíst související relativní 

hodnoty: 

10.3. Výběr metody k vizualizaci dat VDB ČSÚ 

V prostředí počítačového GIS se nabízí některé metody zpracování především 

díky své jednoduché proveditelnosti. Neznamená to tedy, že by některé zmíněné možnosti 

nebyly zpracovatelné, ale spíše se jedná o rozdíly v náročnosti provedení. 

Jako vhodný vizualizační prostředek se tedy především díky své jednoduchosti 

jeví kartogram, zpracovatelný je i jednoduchý kartodiagram, ale jeho složitější formy 

hodnotím jako obtížně automatizovaně zpracovatelné. Protože některá vstupní data 

neodpovídají zásadám pro vizualizaci kartogramem, je nutné tyto výstupy označovat jako 

nepravé kartogramy. 

Omezení ve formě zobrazení pouze jednoho jevu lze v počítačovém prostředí do 

jisté míry nahradit přepínačem a využít tak možnosti interakce, které tato platforma nabízí. 

K rozlišení intenzity jevu se v tomto případě jeví jako jednoznačně 

nejpoužitelnější barevná stupnice. Šrafy nebo jiné vzory jsou taktéž zpracovatelné, ale 

jejich jediné využití by zřejmě bylo pouze pro potřeby tisku. 

V případě exportu vrstvy KML do software Google Earth je díky třetí dimenzi 

možné prozkoumat tvorbu prostorových kartogramů. 
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11. Návrh technické implementace 

Data potřebná k mapové vizualizaci jsou tedy uložena v primární, potažmo 

sekundární databázi VDB ČSÚ a dalším úkolem bylo připravit řešení, jak k těmto datům 

přistupovat a automatizovaně je zpracovávat. 

11.1. Varianta A 

Tato varianta zvažuje přímý přístup k databázi a práci se sekundární částí 

databáze VDB ČSÚ. To víceméně vyžaduje řešení programové problematiky v JSP  a 

testovací prostor v rámci serveru ČSÚ. Výhodou by pak byla rychlá komunikace 

jednotlivých komponent. 

 
Obrázek 23: Schéma nahrazení SVG kartogramu 

Výhody: 
 

• Moduly lze uložit na jednom serveru 
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Nevýhody: 
 

• Nutnost naučit se vyřešit programovou problematiku v JSP (zásah do 

harmonogramu?) 

• Nutnost vytvoření testovacího prostředí využívající současného prostředí VDB 

ČSÚ 

• Zřízení přístupu přímo k databázi (otázky bezpečnosti?) 

 
11.2. Varianta B 

Varianta B zvažuje pro výměnu informací dynamické XML. Pokud má totiž 

každá statistická úloha svůj jednoznačný identifikátor, lze pomocí předávání takového 

parametru vytvořit potřebné XML. Jednalo by se tedy o další výstupní objekt na straně 

ČSÚ. Řešení mapové vizualizace by pak bylo více samostatné a teoreticky připojitelné i 

k jinému datovému zdroji, pokud by tento byl distribuován ve smluveném formátu. 

Pro výměnu dat lze samozřejmě využít i jiné formáty (JSON, CSV). Formát XML 

si však vydobyl postavení uceleného, spolehlivého a sofistikovaného systému pro přenos 

dat. Je nezávislý na platformě, síťovém prostředí a programovém vybavení. 

„XML v současné době je spíše než pouhý formát přenosu dat ucelený soubor 

technologií, komplexně postihující většinu aspektů přenosu dat mezi informačními 

systémy. Tyto technologie jsou vyjádřeny formou standardů, publikovaných 

standardizačními organizacemi (W3C, ISO, OASIS, IETF).“ [27] 

Při návrhu XML je třeba  definovat pravidla, podle kterých se řídí struktura a 

obsah dokumentu. Pro tyto účely slouží schémata, které popisují význam jednotlivých 

značek a logiku pro jejich hierarchický zápis. Nejstarším z nich je DTD, ale v současné 

době užívanější je XML schema. Postupy a doporučení pro správný návrh takovéhoto 

schématu je předmětem metodického pokynu Ministerstva vnitra České republiky - 

Metodika tvorby XML schémat v oblasti informačních systémů veřejné správy [27]. 

Dalšími schématy pro definici pravidel může být také RELAX NG, nebo 

Schematron. 
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Obrázek 24: Schéma zobrazení kartogramu, varianta B 

Webová stránka s konkrétní statistickou úlohou zavolá skript pro přípravu dat a 

předá adresu XML s příslušnými parametry. Přípravný skript se pokusí XML načíst a ve 

chvíli jeho volání je tedy XML dynamicky připraveno a bude obsahovat pouze data a 

informace relevantní k potřebě vizualizace. Přípravný skript data z XML vyhodnotí a 

připraví konfiguraci Google Maps API, které se následně zobrazí ve webové stránce 

průzkumu, tedy v místě, odkud byl volán přípravný skript. 

Výhody: 
 

• Není třeba poskytovat přístup do databáze 

• Oddělení testovacího prostředí od aplikace VDB ČSÚ 

• Možnost dalšího využití 
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Nevýhody: 
 

• Nutnost serveru s další skriptovací technologií (PHP) 

• Nutnost přípravy dynamického XML pro výměnu parametrů a dat 

 

11.3. Výběr varianty 

Po komunikaci s vedoucí práce a Českým statistickým úřadem byla vybrána 

varianta B. Export dat pomocí dynamického XML byl zmiňován již v dokumentu o 

koncepci veřejné databáze, ale doposud nebyl zprovozněn. Varianta zpracování takového 

výstupu je tedy dobrou motivací k realizaci plánovaných vlastností systému. 

Programová problematika bude tedy zpracována v jazyce PHP a tyto skripty 

budou uloženy na testovacím serveru vně serveru ČSÚ. Protože jde především o návrh 

realizace a zpracování pilotního projektu, není absence  podpory PHP na straně ČSÚ 

překážkou. Při případném nasazení do praxe může být kód PHP přepracován do jiné 

skriptovací technologie (nejspíše JSP). 

 

12. Data pro kartogram 

Český statistický úřad dodal data RSO, která mohla být po dalších úpravách (viz. 

kapitola 13) použita pro kartogram. Přitom bylo nutné určit identifikátory, které by 

umožnily jednoznačné provázání mezi daty dodávanými v XML a územními celky. 

Významným počinem bylo v tomto směru přijetí Standardu státního informačního systému 

k územní identifikaci (schválen usnesením vlády ČR č. 448/1993 – odst. 2.1). Ten zavádí 

klasifikaci územních statistických jednotek NUTS, respektive CZ-NUTS pro Českou 

Republiku. CZ-NUTS jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu 

(statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. Každý 

územní celek má v rámci prostorového rozlišení (viz. Tabulka 2: Přehled klasifikace 

územních jednotek NUTS) svůj unikátní identifikátor. Jednotlivé územní celky v datové 

vrstvě. 
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statistická jednotka 

zkratka český ekvivalent 
počet v ČR 

NUTS 0 stát 1 

NUTS 1 území 1 

NUTS 2 region 8 

NUTS 3 kraj 14 

NUTS 4 (LAU 1) okres 77 

NUTS 5 (LAU 2) obec 6 254 

Tabulka 2: Přehled klasifikace územních jednotek NUTS 

 

Pro vizualizaci dat tak budou směrodatné 4 typy územních prvků, jak ilustruje 

následující obrázek: 

 
Obrázek 25: Data připravovaná pro kartogram 
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13. Příprava dat 

Data dodaná ze strany ČSÚ nesplňovala hned několik podmínek pro zobrazení 

nad Google Maps API. Jediným formátem k zobrazení v komponentě je již zmiňovaný 

KML, nebo jeho komprimovaná verze KMZ, zatímco ČSÚ distribuuje  data ve formátu 

SHP. Oba formáty jsou naštěstí hojně využívané, proto existuje řada aplikací zajišťujících 

konverzi z SHP do KML, ale i naopak. 

Zásadnějším nedostatkem byl rozdíl v souřadnicových systémech. Pro data za 

Českou republiku se zpravidla užívá souřadnicového systému S-JTSK, Google Maps API 

je ale globální záležitostí a proto jsou mapové podklady vedeny ve WGS-84. Převod mezi 

těmito souřadnicovými systémy je poměrně komplexní záležitost, výhodou této úlohy však 

byli relativně nízké nároky na přesnost transformace a dostupnost softwarových řešení. 

Jako další překážka k zobrazení vrstev nad Google Maps API se ukázala velká 

přesnost  hraničních linií. Jelikož hranice územních jednotek ČR vycházejí především 

z geografických a historických souvislostí, jedná se o složité geometrické objekty. Popis 

takových geoprvků vyžaduje rozsáhlou sadu lomových bodů a vzniká tak velký datový 

soubor. Přenos takových informací v prostředí internetu je časově náročný a dokonce může 

kolidovat s limity velikostí KML vrstev, které Google stanovuje. Jedná se především o 

vrstvu obcí, ale i okresů ČR, kde je počet územních jednotek vyšší. Datová velikost byla 

v tomto případě snížena geometrickou generalizací linií. Algoritmů pro tuto úlohu existuje 

více – délkové metody, úhlové metody, nebo některé sofistifikovanější postupy (Langův 

algoritmus, Reumann-Witkamův algoritmus a některé další). Jako dostačující se však 

ukázala metoda vypouštění bodů. Kompromis mezi zachováním geometrické povahy 

objektu a přípustnou datovou náročností nakonec představovala optimalizace s jedním 

bodem na kilometr území. 

13.1. Výběr vhodného software 

Primární snahou při výběru software bylo použití volně dostupných prostředků. 

Pro některé úlohy se jevil vhodný software OpenJUMP, nepředstavoval však komplexní 

řešení všech zmíněných problematik. 
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Bylo tedy předpokladem, že pro převod geografických souřadnic, i pro konverzi 

z SHP formátu do KML budou užity samostatné, volně dostupné aplikace. Jejich užití 

v pořadí nutném k docílení stanovených cílů se však ukázalo jako problematické a vedlo 

k potřebě odzkoušení jiných software a jiných variant. 

Jako komplexní a pohodlné řešení se nakonec ukázalo užití software ArcMap 9 

společnosti ESRI, v kterém bylo možné provést všechny zmiňované kroky. Práce byli 

provedeny pod školní licencí. 

 
Obrázek 26: Dialog software ArcMap pro transformaci souřadnic 

 

13.2. Kartografický model 

Operace prováděné k dosažení cílového formátu ilustruje Obrázek 27: 

Kartografický model postupu úpravy dat. Poslední úprava KML již ale byla řešena jiným 

postupem, mimo ArcMap software. Tento proces musel být aplikován na každou vrstvu 

zvlášť (regiony, kraje, okresy, obce). 
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Obrázek 27: Kartografický model postupu úpravy dat 

 
Export KML vrstvy ze software ArcMap by byl pro potřeby vizualizace teoreticky 

použitelný, obsahoval ale množství irelevantních informací, které zbytečně navyšovali 

velikost datového soubrou. Software ArcMap totiž nedisponuje žádnými parametry pro 

KML export a součástí výstupního souboru tedy byla celá popisná složka. Je také třeba 

zvážit, že tyto vrstvy nebudou finálním výstupem mapové vizualizace a při procesu 

generování dynamické vrstvy budou ještě další informace připsány. Postačí tedy uchovat 

geometrickou složku územních jednotek a jejich identifikátory, tak aby mohli být posléze 

spárovány s prostorovými daty. 

 

13.3. XSL transformace KML vrstev 

Jelikož je KML formát založený na značkovacím jazyce XML, lze použít některé 

metodiky pro zpracování takovýchto souborů. Pro potřeby ořezání nepodstatných 

informací v souboru se jevilo vhodné využití XSL transformace.  

Bylo třeba vypracovat transformační XSL soubor, který po připojení k původnímu 

KML tuto vrstvu podle zadaných pravidel zpracoval a výstupní soubor mohl být uložen. 
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Kód 5: Zdrojový kód XSL transforma čního souboru 

 
K originálnímu KML souboru pak byla připojena informace o umístění 

transformačního souboru a ten byl podle těchto pravidel transformován (například 

otevřením v software Mozilla Firefox).  

Veškeré značky začínající znaky <xsl:>  představují pokyny pro zpracování – 

jedná se například o procházení zadaných uzlů v cyklech, nebo použití některých hodnot 

z původního souboru. Ostatní značky jsou do výstupního souboru zapsány bez dalšího 

zpracování.  

Geometrická složka je v tomto případě kopírována z původního souboru celá, 

příkazem <xsl:copy-of select="MultiGeometry"/> . 

Výsledkem je KML dokument obsahující pouze nejnutnější informace (na 

obrázku níže). 
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Kód 6: Ukázka podkladového KML souboru pro regiony ČR 

Hlavičku KML souboru představuje pouze atribut <name> obsahující libovolný 

popisek, další definice už představují jednotlivé územní prvky. Značkou <Placemark>  je 

definice geoprvku zahájena a také ukončena. Pro demonstrační účely však kód obsahuje 

pouze jednu definice geoprvku, další by následovaly. Rovněž lomové body polygonu 

definované uvnitř značek <coordinates>  představují rozsáhlou datovou sadu a také jsou 

v rámci úspory místa vynechány. 

Nejdůležitějším atributem je v tomto případě <description> , do kterého byl 

zaznamenán identifikátor územní jednotky. Původně tento atribut obsahoval veškerá 

popisná data geoprvku ve formě HTML tabulky (KML vrstva ukládá popisnou složku 

pouze takto). XSL transformací došlo k ořezání řetězce pouze na tuto hodnotu. 

Dále je k využití připravena definice stylopisu <Style> , respektive hexadecimální 

hodnota uvnitř  značky <color> , určující barevnou výplň polygonu. Před zpracováním 

není ale použitá výplň podstatná (všechny geoprvky mají stejnou). Konkrétní hodnota je 

dosazena až ve fázi generování dynamického KML - podle intenzity ukazatele, který 

k územní jednotce náleží.  
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14. Programové práce 

K provedení programových prací byl zabezpečen testovací server hostující pilotní 

aplikaci. Na straně ČSÚ pak paralelně probíhala tvorba dynamického XML podle 

smluvených  potřeb, až mohlo být přistoupeno k připojení XML a čtení hodnot z veřejné 

databáze ČSÚ.  

 
Obrázek 28: Princip předávání parametrů pro dynamické XML 

Důležitým prvkem mapové vizualizace je přitom práce s parametry, viz. schéma 

výše. Bylo smluveno, že výběr statistických úloh, jejich atributů, případně časového 

období bude zachován v současné podobě na straně ČSÚ (zpracování na straně 

vizualizační komponenty by bylo duplicitní). Komponenta tak musí být připravena na 

instrukce k provedení mapové vizualizace přebíráním parametrů zaslaných metodou GET. 

Konstrukce těchto parametrů je zabezpečeno na straně aplikace VDB ČSÚ, dosazením za 

adresu volaného IFrame. Tyto parametry dále mapová komponenta předává volanému 

XML. Dynamické XML totiž reaguje na parametry a jedině tak je schopné vrátit adekvátní 

data. 

Část výstupu dynamického XML tvoří hlavička obsahující identifikační údaje o 

číslu statistické úlohy, jejím názvu, použitých ukazatelích a v neposlední řadě o užitém 

územní rozlišení. Tato hodnota udává, zda se jedná o úlohu za regiony, kraje, okresy, nebo 

obce a na základě této proměnné jsou načteny odpovídající územní podklady. Další část 

XML pak obsahuje výčet územních jednotek označených identifikátory CZNUTS. Začátek 

a konec informací o územní jednotce je ohraničen značkou <feature> . Pro každou územní 
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jednotku je uvedena číselná hodnota sledovaného jevu (nezaměstnanost, průměrný věk..) a 

URL odkaz na metainformace, který je ve výsledném KML využit a z každého územního 

prvku tak lze přejít na bližší informace o úloze  a použitých ukazatelích. 

 
Kód 7: Ukázka výstupu dynamického XML 

 
14.1. Funkční části mapové vizualizace 

Na straně mapové vizualizace dochází ke kombinaci několika modulů, které 

zobrazení zabezpečují. Především se jedná o dynamické KML, které tyto části využívá 

a.po zpracování se nabízí k vizualizaci. Ve skutečnosti se jedná o PHP skript, který na 

základě parametrů provede potřebné úkony a ve výstupu se označí jako KML dokument. 

Výstupem PHP skriptu obyčejně bývá webová stránka HTML, definicí hlavičky však lze 

výstupní soubor označit libovolným formátem: 

header('Content-Type: application/vnd.google-earth. kml+xml'); 
header('Content-Disposition: attachment; filename=" mujSoubor.kml"'); 

 
Zpracovaná vrstva KML pak nemusí být použita pouze v mapové komponentě, 

ale je možné ji uložit k dalšímu použití, nebo zobrazit v jiné aplikaci. Samotná mapová 

komponenta tedy informace nezpracovává, pouze připojenému KML předává parametry a 

následně ho zobrazuje nad mapovými podklady. Vnitřní operace KML ilustruje schéma 

níže: 
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Obrázek 29: Schéma technické implementace programových modulů 

Jak je na schématu naznačeno, dynamické KML kromě kombinace podkladových 

dat a hodnot XML využívá také klasifikační třídu.Ta rozděluje data do tříd a na základě 

příslušnosti jednotlivých hodnot do těchto tříd rozhoduje o výsledné barevné intenzitě 

geoprvku. Klasifikační třídy je využito i pro tvorbu mapové legendy. 

 
14.2. Programové soubory 

Aplikace je složena z několika programových částí, které do jisté míry odpovídají 

modulům zobrazeným ve schématu. Popis jednotlivých souborů je obsažen v tabulce: 

Jméno souboru Funkce 
index.php Základní soubor volaný pro vykreslení mapové komponenty. 

Probíhá zde inicializace Google Maps API a připojení 
dynamického KML s parametry. 

layer.php Skript dynamického KML. Na základě parametrů jsou provedeny 
další úkony a výsledkem je KML vrstva. Ta je připojena k 
mapové kompozici v index.php 

Config.php Definuje hodnoty, které by mohlo být třeba v budoucnu měnit. 
Jedná se o URL adresu dynamické vrstvy (layer.php) a o adresu 
dynamického XML. 
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common.class.php Obsahuje definici třídy $common. Ta obsahuje elementární 
metody - načtení XML souboru jako DOM objekt a převod 
řetězců na čísla. 

classify.class.php Obsahuje definici třídy $classify. Na základě předané sady hodnot 
pak tato třída určuje rozdělení do tříd: určí se hraniční body 
jednotlivých tříd a jejich barevná intenzita 

Style.css Tabulka kaskádových stylů. Definuje grafické vlastnosti 
jednotlivých prvků v HTML kódu. Odkaz na soubor je připojen 
v hlavičce souboru index.php 

Loading.gif Animovaný obrázek ve formátu GIF. Slouží pouze k indikaci 
probíhajícího načítání vrstvy, po dokončení načítání je skryt. 

Zip.class.php Obsahuje definici třídy $zipfile a metody potřebné ke konstrukci 
zip archivu. Kód generovaný v souboru layer.php je pomocí této 
třídy komprimován a výsledný formát může být označen 
hlavičkou KMZ. 
Tato třída je produktem třetí strany a licence neomezuje její 
použití. Autorem je Eric Mueller.  

Nuts2.kml Podkladová vrstva pro regiony  ve formátu KML. Obsahuje 
geometrickou definici jednotlivých geoprvků. 

Nuts3.kml Podkladová vrstva pro kraje ve formátu KML. Obsahuje 
geometrickou definici jednotlivých geoprvků. 

Nuts4.kml Podkladová vrstva pro okresy ve formátu KML. Obsahuje 
geometrickou definici jednotlivých geoprvků. 

Orp.kml Podkladová vrstva pro obce s rozšířenou působností ve formátu 
KML. Obsahuje geometrickou definici jednotlivých geoprvků. 

Tabulka 3: Seznam programových souborů 

 

14.3. Dynamicky generovaná vrstva 

Tato vrstva je generována PHP skriptem a na výstupu je označena jako KML 

dokument. Povinným parametrem je proměnná cislotab , která představuje identifikátor 

statistické úlohy. Další parametry nebyli v pilotní aplikaci zpracovány, protože XML 

nebylo v době vzniku aplikace dopracováno a na jiné parametry nereaguje. U statistických 

úloh však lze ještě vybírat atribut (resp.sloupec tabulky), nebo časové období. Adresa 

vrstvy je tedy například (pro statistickou úlohu OBY6020PU_KR): 

http://untitled.cz/csumap/layer.php?cislotab=OBY602 0PU_KR 
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14.3.1. Načtení hodnot z dynamického XML 

Na základě parametru cislotab  jsou nejdříve načteny hodnoty ukazatelů pro 

jednotlivé územní jednotky, viz.kód níže: 

 
Kód 8: Načítání hodnot z XML ve skriptu layer.php 

První řádek kódu zabezpečuje načtení volaného XML do objektu $xmlData  

($sourceXml  je adresa dynamického XML zapsaná v config.php, $cislotab  je parametr 

předaný metodou GET). V iteraci je pak procházen každý územní prvek (<feature> ) a 

jsou vytvořeny vektory $values  a $data  pro další použití. Pole $values  bude po naplnění 

obsahovat všechny hodnoty, které se v úloze nacházejí a poslouží jako parametr při volání 

klasifikační třídy classify . Pole $data  bude dále využito při kolorování jednotlivých 

územních celků. 

14.3.2. Připojení adekvátních územních podklad ů 

Na základě atributu <resolution>  uvedeném v dynamickém XML je připojena 

geometrická složka dat. Tento úkon zabezpečuje přepínač, viz. kód níže: 

 
Kód 9: Připojení adekvátní KML vrstvy s územními jednotkami 

 
Na základě typu statistické úlohy tedy vzniká objekt $xmlMap , obsahující územní 

jednotky regionů, krajů, okresů, nebo obcí. 
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14.3.3. Kolorování územních jednotek 

V poslední fázi přípravy výstupní vrstvy jsou v iteraci procházeny jednotlivé 

územní prvky z objektu $xmlMap  a dochází k přiřazení odpovídající barvy. 

 
Kód 10: Kolorování územních prvků 

V této fázi je využito předpřipraveného pole $data . Podle identifikátoru aktuálně 

procházeného územního prvku je z tohoto pole zjištěna pozorovaná hodnota $value a 

pokud existuje (může se jednat o oblast bez dat), přistoupí se k samotnému obarvení 

geoprvku. K tomu je využito klasifikační třídy a její metody whichClass . Návratovou 

hodnotou je číslo třídy, do které aktuální hodnota spadá. Na základě toho je naplněna 

proměnná $actColor , která představuje hexadecimální hodnotu barvy geoprvku. 

 
14.4. Rozdělení hodnot do t říd 

Problematika rozdělení sady dat do tříd spočívá především v nutnosti 

dynamického výpočtu a různorodého rozsahu dat (někdy se jedná o desetinná čísla, jindy o 

statisícové hodnoty). Výhodou naopak je, že vstupní data jsou v tomto případě vždy 

kvantitativní, statistické úlohy s kvalitativními ukazateli databáze ČSÚ neobsahuje. 

Proces tvorby tříd se pak liší podle metodiky určení intervalů a samotného počtu 

tříd. Pro výpočet počtu tříd mohou být využity některé vzorce, stejně dobře ale poslouží 

určení pevného počtu tříd, podle empirických zkušeností (doporučuje se 5-20).  
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Obrázek 30: Vzorce pro výpočet počtu tříd, [11] 

Základní metodou tvorby intervalů je vydělení rozsahu hodnot (rozdíl maximální 

a minimální hodnoty) počtem tříd. Šířka všech intervalů je pak stejná, proto je někdy tato 

metoda označována jako „equal interval“.  

Existují však další metody tvorby intervalů: 
 

• Metoda kvantilů – využívá výpočet kvantilů nad sadou dat pro určení hranic 

intervalů. V každém intervalu je pak stejný počet prvků. 

• Metoda standardní odchylky – založena na analýze rozptylu množiny. Nelze však 

určit, kolik tříd vznikne. 

• Klasifikace „Natural breaks“  – pokročilá metoda tvorby intervalů založená na 

Fischer-Jenksově optimalizačním algoritmu. 

• + některé další 

 
Pro různé druhy dat jsou vhodné různé metodiky. Posouzení nejvhodnější metody 

však při automatizovaném zpracování není možné, respektive vyžadovalo by komplexní 

statistické šetření souboru dat. Pro účely pilotní aplikace byl vybrán pevně stanovený počet 

tříd (5) a metoda stejných intervalů.  

Numerický výpočet šířky třídy a určení hranic jednotlivých intervalů není při 

použití metody equal interval nijak komplikovaný. Problémy nastaly ve chvíli zapracování 

zásad pro tvorbu legendy: 

 
Obrázek 31: Varianty tvorby legendy metodou equal interval  
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Použití varianty A je zcela proti zásadám zpracování mapové legendy, protože 

nelze určit, do které třídy by spadaly hodnoty 10 a 15. Varianta B by tento nedostatek 

řešila v případě, kdyby byla dopředu známá povaha dat. Může totiž nastat situace, kdy se 

v datovém souboru objeví například hodnota 10,5. Ta by při užití této varianty taktéž 

nebyla zařaditelná. Před přípravou legendy tedy bylo nutné na sadě hodnot zjistit výskyt 

čísla s největším počtem desetinných míst. Varianta C počítá se sadou hodnot, u kterých se 

nevyskytují žádná desetinná čísla. V případě existence čísla s jedním desetinným místem 

by byli počáteční hranice intervalů (kromě první třídy) nadsazeny o 0,01, u dvou 

desetinných míst o 0,001 atd. Takto se v souboru nemůže vyskytnout hodnota, která by 

nebyla zařaditelná a zároveň je tato metodika jednoduše numericky zpracovatelná. 

 
14.5. Snižování velikosti výsledné vrstvy použitím KMZ 

V první fázi vývoje aplikace byla PHP skriptem generována KML vrstva. Ve 

chvíli, kdy se toto ukázalo jako funkční bylo možné přistoupit k testování komprimované 

varianty a zásadně tak snížit velikost výsledného souboru. I tento proces probíhá 

v samotném PHP souboru layer.php, bylo pouze nutné před samotným výpisem 

vygenerovaného KML kódu připojit ZIP třídu a výsledný kód komprimovat.  

Podle dokumentace je KMZ soubor komprimovaný metodou ZIP (pouze s jinou 

příponou) a uvnitř archivu se musí nacházet KML soubor pojmenovaný doc.kml , 

obsahující samotný nekomprimovaný kód. 

Rovněž hlavička souboru musí být označena následujícím formátem: 
 
header('Content-Type: application/vnd.google-earth. kmz'); 
header('Content-Disposition: attachment; filename=" mujSoubor.kmz"'); 
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15. Pilotní aplikace 

Pilotní aplikace obsahuje základní návrh funkčnosti mapové vizualizace. 

Předávání parametru o identifikátoru statistické úlohy je v tomto případě simulováno 

výběrem ze seznamu, který zároveň obsahuje pouze výpis takových úloh, které jsou 

založeny na aktualních číselnících. Po výběru úlohy je stránka spuštěna s příslušným 

parametrem v adresním řádku, v praxi by tento identifikátor zasílala metodou GET 

aplikace na straně ČSÚ. 

Jednotlivé územní prvky jsou aktivní a po kliknutí se zobrazuje konkrétní hodnota 

ukazatele, název sledovaného atributu a odkaz na metainformace o hodnotě. Rozdělení do 

tříd je popsáno dynamicky generovanou legendou. Ta obsahuje výčet pouze takových tříd, 

které jsou v mapové vizualizaci zastoupeny. 

 

 
Obrázek 32: Pilotní aplikace 
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Úlohy za obce s rozšířenou působností jsou k dispozici pouze ke stažení do 

aplikace Google Earth (odkaz pod mapovou kompozicí). Více informací o tomto omezení 

viz. kapitola 16.  

Pod komponentou se nacházejí informace pro vývojáře. Jedná se o identifikátor 

statistické úlohy, odkaz na příslušné datové XML a generovanou vrstvu KMZ. Otevřením 

těchto odkazů lze sledovat konkrétní strukturu načítaného XML, nebo výslednou KMZ 

vrstvu uložit a dále použít. Stejného odkazu je využíváno pro stažení vrsty do Google 

Earth, který je standardně asociován s příponami KML a KMZ. 

Návrh pilotní aplikace se nachází na adrese http://untitled.cz/csumap/ . 

 

16. Omezení použití 

V průběhu zpracování aplikace a komunikace s ČSÚ vyvstalo několik problémů, 

které nasazení a použitelnost aplikace komplikovali nebo omezovali. 

Zvolená varianta B: přenášení dat pomocí XML se ukázala jako funkční, pro 

nasazení v praxi by však bylo vhodné, aby server s aplikací mapové vizualizace nebyl 

oddělen od serveru ČSÚ. Při prohlížení vizualizace uživatelem totiž musí skript pilotní 

aplikace kromě vlastního zpracování komunikovat také se vzdáleným XML souborem, což 

dobu přípravy stránky prodlužuje. Při větším množství požadavků na vizualizaci by tak 

mohlo dojít k nepříjemným prodlevám. Řešením je umístit skripty mapové vizualizace na 

stejný server, kde dochází ke zpracování XML, nebo alespoň na server, který je s tímto 

počítačem v lokální síti. 

Nepříjemnou komplikací jsou změny číselníků CZNUTS v čase. Sběr 

prostorových dat se totiž přirozeně řídí aktuálně platnými identifikátory a zpětná 

vizualizace dat podle starších číselníků je tak problematická. Podkladová data RSO dodaná 

Českým statistickým úřadem totiž obsahují pouze identifikátory územních prvků aktuálně 

platných, podle číselníku 0091. Vizualizovat tak lze pouze takové statistické úlohy, které 

vznikly až v období, kdy tento číselník vstoupil v platnost. Tím se unifikovanost řešení 

značně omezuje. 
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Řešením je příprava podkladových dat ve všech číselnících, které ČSÚ ve svých 

datech užívá, to platí i pro změny číselníků v budoucnu, které pravděpodobně nastanou. 

Vzniklo by tak několik KML vrstev pro regiony, kraje, okresy a obce. Přepínač (viz. Kód 

9: Připojení adekvátní KML vrstvy s územními jednotkamiKód 9) by pak byl rozšířen o 

další řetězce, na které by reagoval. Samotnou přípravu dat (viz.kapitola 13) bohužel 

hodnotím jako náročnou, především fázi XSL transformace. 

Kromě těchto omezení nebylo možné zobrazit kartogramy za ORP. Oproti 

ostatním územním podkladům je tato vrstva výrazně datově náročnější, konkrétní příčiny 

problému se zobrazením se však nepodařilo zjistit. Generovaná vrstva se po ověření 

ukázala jako validní, chyby v průběhu generovaní tedy nenastaly. Rovněž zobrazení 

v Google Earth probíhá v pořádku, omezení tedy pravděpodobně souvisí s komponentou 

Google Maps API. 

17. Závěr 

Technologicky je provedení Google Maps API na velice dobré úrovni a rovněž 

možnosti, které komponenta nabízí sama o sobě nebo v kombinaci s připojovanými 

mapovými vrstvami se blíží možnostem mapového serveru. Tomu napovídá i množství 

existujících aplikací, které byli prozkoumány v rámci rešeršní práce. Dynamicky 

vygenerované vrstvy navíc mohou být použity i k zobrazení v jiném prostředí než Google 

Maps API – například v software Google Earth, ArcGIS a dalších aplikacích podporujících 

KML, respektive KMZ. Oproti ostatním technologiím mapové vizualizace umožňuje 

Google Maps API již ve svém základním nastavení pohyb v mapovém výstupu. To je 

vhodné zejména při zobrazování malých územních jednotek, které by při celkovém 

pohledu nebyly rozeznatelné.  

Volně dostupná API tak plní předpoklady k bezproblémovému použití a 

jednoduché mapové vizualizaci, u složitějších úloh už ale dochází k jistým programovým 

omezením. To však vždy nesouvisí s funkčností samotné programové komponenty. 

Změny v identifikaci, nebo v geografických úpravách územních celků komplikují 

nasazení mapových vizualizacích obecně. Jediným řešením je často příprava sady 

mapových podkladů, které reflektují změny územních celků v čase. Velikost tohoto 

omezení pak odpovídá nárokům na přípravu takových podkladů. Tento konkrétní případ 
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sebou nese nevýhody v nutnosti použití komerčních nástrojů a poměrně složité XSL 

transformace. 

Vizualizace kartogramem je funkční a bez zásadních problémů dosažitelná. 

Existuje celá řada příkladů online, které se zabývají dynamickou tvorbou KML, nejčastěji 

pomocí jazyka PHP. Problémy nastávají ve chvíli, kdy je třeba zabezpečit, aby 

vizualizovaná data odpovídala zásadám zpracování tématických map. Kartogram totiž není 

použitelný ve chvíli, kdy dochází k vizualizaci absolutních ukazatelů – k tomu je třeba 

užití kartodiagramu. Ve chvíli kdy jsou data zpracovávána automaticky je však problém 

rozlišit povahu dat a taková informace by musela být obsažena v metadatech. 

Dynamické zpracování kartodiagramu v počítačovém prostředí je bohužel náročné 

a ani užité programové řešení pohodlné zpracování neumožňuje. Existuje sice možnost 

zobrazení SVG diagramů nad Google Maps API, to je ale poměrně komplexní záležitostí a 

kombinuje v sobě požadavek na dostupnost obou technologií na straně uživatele. Jinou 

možností by bylo využití HTML obsahu, který lze ke každému geoprvku uvést, ten je však 

zobrazen až po kliknutí na daný prvek a nesplňuje tak požadavky kartodiagramu. Uvnitř 

takového HTML by již ale mohl být nahrazen SVG diagram použitím např.Google Charts 

API, díky kterému by vykreslení diagramu obstarala třetí strana. Konstrukce diagramu 

pomocí SVG by vyžadovala další programové práce.  

Také zásady zpracování mapové legendy (úplnost, zařaditelnost) komplikovaly 

jinak jednoduchý numerický výpočet rozdělení do tříd. K tomuto by bylo vhodné využití 

třetí strany, nejlépe s možností volby metody rozdělení do tříd. Pilotní aplikace obsahuje 

pouze rozdělení do tříd metodou stejných intervalů, pro některé případy vizualizace by 

však byli vhodné metody jiné, náročnější na zpracování (např. Fischer-Jenks). 
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