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Anotace 

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, kterou autor zpracovával před 

dvěma lety ve spolupráci s Odborem školství, mládeţe a sportu Moravskoslezského kraje, 

cílem práce tehdy byl návrh GIS pro tento odbor. V diplomové práci je řešen projekt 

webové mapové aplikace pro Odbor školství MSK. 

V úvodní části práce je popsán teoretický základ k aplikaci. Ta měla být postavena 

na technologii určené pracovníky krajského úřadu, byl vybrán ArcGIS Server. V úvodu 

práce je také popsáno, jak je podobná problematika řešena na krajských úřadech jinde v 

republice. 

Následně je popsáno vytvoření podkladů pro aplikaci. Autor pracoval s daty z 

Odboru školství, byly vytvořeny mapové projekty úloh podle poţadavků zadavatele. V 

další části práce jsou pak teoreticky naznačeny různé moţnosti řešení. Prakticky jsou 

následně popsány dvě cesty. 

Po konzultaci s kompetentními osobami na krajském úřadu byla vybrána moţnost 

řešení aplikace pomocí nástrojů ArcGIS Server Managera a technologie Silverlight. V 

závěru práce jsou pak uvedeny materiály detailněji popisující aplikaci vzniklou jedním 

z výše uvedených způsobů. 

Klíčová slova: webová mapová aplikace, ArcGIS Server, odbor školství, 

Moravskoslezský kraj. 
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Summary 

Diploma thesis is continuation of author's previous work, bachelor thesis. Previous 

work treats of proposal of GIS for Department of School of the Moravian-Silesian Region. 

It was worked out two years ago. Author continue in cooperation with mentioned region's 

department in this diploma thesis. Goal of the thesis is project of web map application for 

Department of School, Moravian-Silesian Region. 

In the introduction of the work there is theoretical basis for application. It has to be 

based on technology specified by employees of region's office. ArcGIS Server was 

selected. In the introduction is also described how is similar issue solved elsewhere in the 

Czech Republic. 

In the next part there is description of making materials for application. Author 

worked with Department of School's data. Map projects of tasks were created according to 

client's requirements. Next part of the thesis theoretically treats of different possibilities of 

solution. In the next step are practically showed two ways of solution. 

Two ways of solution were chosen after consulation with competent person in 

region's office. Chosen ways of solution were by making application by ArcGIS Server 

Manager's tools and by Silverlight. In the end of the thesis there are materials which 

describe application made by one of two mentioned ways in detail. 

Keywords: web map application, ArcGIS Server, Department of School, 

Moravian-Silesian Region. 
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Seznam použitých zkratek 

 

České zkratky 

0D, 1D, 2D -dimenzionální 

CENIA Česká informační agentura ţivotního prostředí 

ČSÚ  Český statistický úřad 

GDB  geodatabáze (angl. geodatabase) 

GIS  geografický informační systém nebo geografické informační systémy (angl. 

geographic information system) 

GIT  geografické informační technologie 

IZO  identifikační znak organizace 

KÚ  krajský úřad 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MŠ  mateřská škola 

OOAN  objektově orientovaná analýza a návrh 

ORP  obec s rozšířenou působností 

RED_IZO identifikátor ředitelství školy (ředitelství – identifikační znak organizace) 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SŘBD  systém řízení báze dat 

ŠMS  (Odbor) školství, mládeţe a sportu 

UIR-ADR Územně identifikační registr adres 

ÚIV  Ústav pro informace ve vzdělávání 

VOŠ  vyšší odborná škola 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZABAGED základní báze geografických dat 

ZŠ  základní škola 

 

Cizojazyčné zkratky 

ADF  Application Developer Framework 

AGS  ArcGIS Server 

API  Application Programming Interface 



Michal Samiec: Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK 

2011   

 

ArcIMS Arc Internet Map Server 

ArcSDE Arc Spatial Database Engine 

DBF  Esri Shapefile attribute table file 

DBMS  Database Management System 

DLL  Dynamic-link Library 

DVD  Digital Versatile Disc 

ESRI  společnost Esri, původně zkratka z Environmental Systems Research 

Institute 

GIF  Graphics Interchange Format 

GPS  Global Positioning System 

GUI  Graphical User Interface 

HTML  HyperText Markup Language 

IDE  Integrated Development Environment 

JPEG  Joint Photographic Experts Group (oficiální název zkratky JFIF – JPEG File 

Interchange Format) 

MDB  Microsoft Access Database 

MS  Microsoft 

MXD  ArcGIS Map Document 

NASA  National Aeronautics and Space Administration (Národní úřad pro letectví a 

kosmonautiku) 

OGC  Open Geospatial Consortium 

PDF  Portable Document Format 

PNG  Portable Network Graphics 

PRJ  Esri Shapefile projection definition file 

RDBMS Relational Database Management System 

SHP  Esri Shapefile 

SHX  Esri Shapefile index format 

SQL  Structured Query Language 

UML  Unified Modeling Language 

URL  Uniform Resource Locator 

VPN  Virtual Private Network 

WebML Web Modeling Language 
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WFS  Web Feature Service 

WMS  Web Map Service 

WPF  Windows Presentation Foundation 

XAML  Extensible Application Markup Language 

XAP  Microsoft Silverlight Application Package 

XML  Extensible Markup Language 

XLS  přípona souborů aplikace Microsoft Excel (pravděpodobně zkratka od 

eXceL Spreadsheet) 
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Úvod 

Ve své diplomové práci chci navázat na projekt, který vzniknul v rámci mé 

bakalářské práce jiţ před dvěma lety. Na podzim roku 2008 jsem jako student končícího 

ročníku bakalářského studia zahájil spolupráci s pracovníky Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. V rámci bakalářské práce jsem navrhoval geografický 

informační systém pro Odbor školství, mládeţe a sportu Moravskoslezského kraje. Jednalo 

se o nalezení moţností vyuţití výhod, které nabízí GIT v rámci takové oblasti, jakou je 

školství na krajské úrovni. Jako konzultant mi tehdy s prací pomohl Ing. Martin Sikora, 

pracovník Oddělení správy GIS a projektů Odboru informatiky. 

Ve spolupráci jsem pokračoval i ve svém navazujícím magisterském studiu, kdy 

jsem v loňském akademickém roce zpracovával analýzu naplněnosti mateřských škol 

v kraji a výhled, jak se bude situace vyvíjet aţ do roku 2012 v souvislosti s vývojem 

demografické situace. Byly vytypované obce případně regiony, kde můţe být v budoucnu 

problém s kapacitami mateřských škol. 

Akademický rok 2010/2011 věnuji diplomové práci a pokračuji ve spolupráci 

s lidmi z krajského úřadu v Ostravě. V této práci navazuji na východiska bakalářské práce. 

V té jsem definoval, jak by se v rámci Odboru školství krajského úřadu dalo vyuţít GIS. 

V diplomové práci pak chci provést implementaci konkrétního řešení tak, aby z něj lidé na 

Odboru školství, mládeţe a sportu měli uţitek, plně jej vyuţívali, měli moţnost jej nadále 

rozvíjet a čerpat z jeho výhod. 

Tématem této diplomové práce je Webová mapová aplikace pro odbor školství 

MSK. Krajský úřad disponuje kvalitním softwarovým geoinformatickým vybavením, 

nicméně v oblasti školství ještě není nijak vyuţíváno. Odbor školství MSK řeší řadu úkolů 

a problémů, které vyplývají z náplně činnosti daného odboru, z úkolů samostatné 

působnosti a z úkolů v přenesené působnosti. Můţe se jednat např. o hodnocení škol a 

školských zařízení, vyhodnocování programů kraje v oblasti rozvoje vzdělávání, koncepční 

záměry kraje v oblasti zaměstnanosti, prevence sociálně patologických jevů nebo výstavba 

zařízení kraje slouţící sportu apod. (SAMIEC 2009) Z tohoto výčtu by se mohlo zdát, ţe 

školství nemá takové vyuţití GIS jako jiné, dynamičtější obory lidské činnosti jako třeba 

doprava, vodní hospodářství nebo územní rozvoj. Nicméně na příkladu mé semestrální 
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práce, kdy jsem zkoumal moţný vývoj naplněnosti kapacit mateřských škol, se dá říct, ţe i 

Odbor ŠMS můţe pro svou činnost vyuţít výhod GIS. 

Podle informací, které jsem získal při rešeršní činnosti, na většině krajských úřadů 

v ČR nefunguje v oblasti školství ţádný rozvinutější geografický informační systém. 

Vyuţití GIS v oblasti odborů zabývajících se školstvím se většinou omezuje pouze na 

tvorbu jednorázových analýz, mapových výstupů či jiných podkladů. Některé krajské 

úřady nabízejí pro veřejnost na svých internetových stránkách moţnost zobrazení sítě škol 

a školských zařízení v daném kraji. Z toho vyplývá, ţe pro vyuţití GIS v dané oblasti na 

krajské úrovni prostor je. Pokud se tedy vytvoří GIS aplikace, kterou by měli pracovníci 

Odboru školství MSK k dispozici, byl by krajský úřad v Ostravě v tomto v jistém smyslu 

inovativní. 
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1. Cíl a úkoly práce 

V zadání práce jsou definovány tyto úkoly: 

- Seznámení se se serverovou technologií ArcGIS Server 10, 

- návrhy vizualizačních mapových projektů tematických úloh, 

- sběr poţadavků a potřeb na vytvoření webové mapové aplikace, 

- tvorba webové mapové aplikace dle poţadavků a potřeb zadavatele, 

- vytvoření metodického postupu zavádění nových úloh do aplikace, 

- vyhodnocení výsledků, diskuze. 

Tyto základní úkoly jsou v podstatě stručným zapsáním úkolů a poţadavků na 

postup zpracování a výslednou aplikaci, jeţ byly vytýčeny ze strany krajského úřadu, který 

je zadavatelem tohoto projektu. Ve stručnosti by se tyto poţadavky daly shrnout takto: 

- Vytvořit návrhy vizualizačních mapových projektů jednotlivých tematických úloh 

v programu ArcGIS Desktop (např. členění školských zařízení). 

- Vytvořit webovou mapovou aplikaci zaměřenou na pokrytí potřeb Odboru školství, 

mládeţe a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje postavenou na 

technologii ArcGIS Server 10 v úrovni Enterprise Standard. Poţadavky na aplikaci: 

o aplikace bude umoţňovat základní práci s mapou, 

o členění a kartografická vizualizace dat školských zařízení bude dle potřeb a 

poţadavků uţivatelů, 

o aplikace bude umoţňovat uţivatelům editaci prostorových dat 

prostřednictvím webového prohlíţeče, 

o v případě potřeby ze strany Odboru školství vytvořit vizualizace dalších 

vybraných doplňkových úloh dle poţadavků uţivatelů. 

- Vytvořit metodický postup zavádění nových úloh do aplikace, 

- nadefinovat moţnosti propojení s datovým skladem nebo databází s prostorovými 

daty. 
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Cílem diplomové práce tedy je vytvořit tematicky zaměřenou webovou mapovou 

aplikaci pro uživatele z řad zaměstnanců Odboru školství, mládeže a sportu Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje. Aplikace má být postavená na míru dle základních 

poţadavků a potřeb uţivatelů, má být postavená na poţadované technologii a nasazená 

k praxi. Účelem celé práce je vytvoření nástroje pro přehlednou vizualizaci odborových dat 

a základních úloh z oblasti školství a prostředí pro jednoduchou aktualizaci základních 

prostorových dat (zejm. dat o školských zařízeních). 

Důleţitým aspektem práce je to, ţe celá aplikace poběţí v rámci intranetu krajského 

úřadu, bude tedy k dispozici pouze pracovníkům tohoto pracoviště. Hlavními uţivateli 

budou pracovníci Odboru ŠMS (kteří ji budou vyuţívat) a Odboru informatiky (kteří 

budou pomáhat s údrţbou). 

Následující kapitoly jsou věnované nejprve představení Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeţe a sportu a úlohám, které má ve své 

kompetenci. Následně rešerším na téma vizualizace prostorových dat a vyuţití GIS 

v oblasti školství – kde byl proveden i průzkum, jak podobný problém řeší na ostatních 

krajských úřadech. Poté, před samotným popisem praktické části práce, teoretický základ 

pro tvorbu aplikace – vymezení důleţitých pojmů, nadefinování kroků postupu při vývoji 

aplikace či informace o technologii ArcGIS Server. 
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2. Školství a GIS 

V této kapitole bych chtěl podat základní informace o zadavateli projektu, tedy 

Krajském úřadu Moravskoslezského kraje a jeho Odboru školství, mládeţe a sportu. Jsou 

zde uvedené také informace o řešení podobné problematiky na jiných krajských úřadech 

v ČR. Zmínil jsem také svou předchozí spolupráci s lidmi z Odboru informatiky. 

2.1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Dle informací uvedených na internetových stránkách kraje krajský úřad plní úkoly 

v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem a radou a napomáhá 

činnosti výborů a komisí. Dále krajský úřad vykonává zákonem stanovenou státní správu 

(přenesenou působnost) s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu kraje 

a radě kraje nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad se člení na odbory a oddělení, v čele 

úřadu stojí ředitel
1
. 

Hejtmanem Moravskoslezského kraje byl na ustavujícím zasedání 13. listopadu 

2008 zvolen na čtyřleté období Ing. Jaroslav Palas z České strany sociálně demokratické. 

V čele krajského úřadu stojí ředitelka JUDr. Eva Kafková. 

Ředitelka krajského úřadu má v organizační struktuře pod sebou celkem 16 odborů, 

mezi nimi i Odbor informatiky a Odbor školství, mládeţe a sportu. 

2.1.1. Organizace KÚ MSK 

Vedoucím Odboru informatiky je Ing. Tomáš Vašica. V rámci odboru fungují tři 

oddělení včetně Oddělení správy GIS a projektů. Toto oddělení má celkem čtyři 

zaměstnance a podle Čl. 15, bodů 5.2.44 – 5.2.46
2
 Organizačního řádu krajského úřadu: 

- zajišťuje nasazování, údržbu a správu geografických informačních systémů, 

- zajišťuje podporu uživatelů v oblasti geografických informačních systémů, 

                                                 
1
 Viz Moravskoslezský kraj [online]. c2010 [cit. 2010-11-26+. Krajský úřad. Dostupné z WWW: 

<http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/krajsky_urad.html>. 
2
 Viz Moravskoslezský kraj [online]. c2010 [cit. 2010-11-26+. Odbor informatiky. Dostupné z WWW: 

<http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/orgrad-odb-informatiky-10404/>. 
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- v rámci geografických informačních systémů definuje požadavky na standardní 

datové rozhraní, rozsah metainformací, zajišťuje technickou stránku výměny dat 

s externími subjekty. 

Vedoucím Odboru školství, mládeţe a sportu je PaedDr. Libor Lenčo. V rámci 

odboru funguje celkem pět oddělení – Oddělení správy škol, Oddělení rozvoje vzdělávání, 

Oddělení mládeţe a sportu, Oddělení přímých nákladů a Oddělení financování škol. 

Příklady konkrétních úkolů vyplývajících z Organizačního řádu KÚ jsou uvedeny jiţ 

v Úvodu této práce. 

2.1.2. Stav a možnosti IS KÚ 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje disponuje moderním softwarovým 

vybavením. Jedná se o produkty společnosti Esri v nejnovější verzi 10, která vyšla 

v červnu 2010. V následující tabulce je přehled programů a licencí, které mají zaměstnanci 

krajského úřadu k pouţití: 

Tabulka 1: Přehled softwarových GIS produktů, které jsou k dispozici na KÚ MSK 

Licence na ArcGIS Desktop 10 včetně extenzí 

ArcInfo – 1 licence 

ArcEditor – 2 licence 

ArcView – 7 licencí 

Extenze – licence na ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS Publisher 

Serverové řešení od Esri 

ArcGIS Server Enterprise Standard 10 včetně technologie ArcSDE 

ArcGIS Server Image Extension 10 

ArcIMS 10 

Výše zmíněný ArcGIS Server 10, který je z pohledu tohoto projektu v centru zájmu 

této práce, běţí na počítači, kde je nainstalován operační systém Microsoft Windows 2008 

Server. Pro své účely pouţívají na KÚ také aplikace technologie T-WIST (mapový server 

T-MapServer) od společnosti T-MAPY s. r. o. 
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Krajský úřad má na svém intranetu aplikace k prezentaci prostorových dat 

vytvořené např. pomocí nástrojů ArcIMS, ale také aplikace běţící nad virtuálním 

mapovým serverem T-MapServer, který vyuţívá mapových sluţeb ArcIMS. Virtuální 

mapový server společnosti T-MAPY je pouţíván také k prezentaci prostorových dat na 

internetu. 

Dále jsou k dispozici 2 licence Bentley PowerMap, coţ je program, který vyvíjí 

stejná společnost jako MicroStation. 

2.1.3. Spolupráce s Odborem školství, mládeže a sportu 

Oddělení správy GIS a projektů Odboru informatiky přichází do styku s Odborem 

školství v případech, kdy pracovníci školství potřebují zpracovat svá prostorová data pro 

výstupy nebo podklady pro svou práci. Ţádná GIS aplikace nebo ţádné hlubší vyuţití 

moţností GIT prozatím na Odboru školství nemá místo. Jednou z ambicí tohoto projektu je 

tento stav změnit. Já jsem navázal spolupráci s lidmi z těchto odborů krajského úřadu uţ v 

rámci bakalářské práce, kdy jsem zpracovával návrh vyuţití GIS/GIT v rámci Odboru 

školství, mládeţe a sportu. 

2.2. Problematika školství řešená GIS 

Při zjišťování aktuálního stavu problematiky jsem si vytýčil zmapovat tři oblasti. 

Jaké informace z oblasti školství jsou prostřednictvím internetových stránek krajských 

úřadů ČR nabízeny veřejnosti a zda jsou prezentovány formou mapy či mapové aplikace. 

Podstatnější informace jsem získal přímo od pracovníků, kteří na krajských úřadech 

spravují GIS. Zjišťoval jsem, zda podobná aplikace, která má být výsledkem této práce, jiţ 

někde funguje. Třetí oblastí pak byla snaha zjistit, zda existují zpracované studentské 

projekty na podobné téma. 

2.2.1. Webové prezentace krajských úřadů ČR 

V první části jsem se zaměřil na webové prezentace krajských úřadů v ČR a 

zjišťoval, zda veřejnosti nabízejí prezentaci prostorových dat v oblasti školství. 
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Jihočeský kraj má na svém mapovém serveru aplikaci pro zobrazení škol na území 

kraje do mapy
3
. Výběr škol lze definovat kritérii ve vyhledávacím formuláři (okres, typ 

školy, zřizovatel, název organizace, adresa). Po vyhledání se zobrazí seznam nalezených 

zařízení s moţností lokalizace v mapě. 

 

Obr. 1: Vizualizace vyhledaných škol v Jihočeském kraji 

Jihomoravský kraj má poměrně slušnou nabídku odkazů na různé mapové 

výstupy, mapové servery, ale bohuţel ţádný se netýká školství či mládeţe. Mají 

k dispozici pouze data ve formátu PDF nebo XLS z roku 2003 z ČSÚ. ArcGIS Server je 

ale pro aplikace na webových stránkách pouţit, příkladem jsou mapy ţivotního prostředí
4
. 

                                                 
3
 Viz např. Jihočeský kraj [online]. c2005 [cit. 2010-11-16+. Mapa zřizovaných organizací a škol. Dostupné z 

WWW: <http://gis.kraj-jihocesky.cz/mapy/zrizovane/mapa.jsp?size=2&maxx=-755557.0&minx=-
755829.0&miny=-1166434.0&maxy=-1166234.0>. 
4
 Viz např. Portál Jihomoravského kraje [online]. c2008 [cit. 2010-11-16+. Mapy životního prostředí. 

Dostupné z WWW: <http://195.113.158.93/ozp/default.aspx>. 
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Obr. 2: Možnost vizualizace prostorových dat na příkladu mapy životního prostředí 

Karlovarský kraj má na mapovém serveru řadu aplikací GIS, avšak např. z oblasti 

dopravy, územního plánování, ţivotního prostředí nebo krizového řízení. V oblasti školství 

jsou uvedeny dvě zabezpečené aplikace, ale dle informací od pracovníků Odbor 

informatiky, jsou pozůstatkem dříve zpracovávaného projektu a nejsou aktualizovány. 

Kraj Vysočina také provozuje GIS portál s řadou mapových výstupů včetně WMS 

sluţeb, avšak aplikace v oblasti školství ţádná. 

Královéhradecký kraj provozuje Java aplikaci WebMap od společnosti Hydrosoft 

Veleslavín. K dispozici je moţnost vizualizace škol podle typu a zřizovatele
5
. (Podobnou 

technologii má i Pardubický kraj, avšak bez aplikace v oblasti školství nebo mládeţe.) 

                                                 
5
 Viz např. Královéhradecký kraj [online]. c2008 [cit. 2010-11-16+. Školství. Dostupné z WWW: 

<http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/gis/isapi.dll?MU=INTERNET&LANG=CS-CZ&MAP=skolstvi>. 



Michal Samiec: Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK 

2011  10 

 

 

Obr. 3: Vizualizace škol v Královéhradeckém kraji podle typu a zřizovatele 

Liberecký kraj má na své webové prezentaci odkaz na svůj vlastní GIS portál 

včetně geografických informačních systémů jednotlivých odborů, ale odbor školství 

zpracován není. Na webu jsou z oblasti školství pouze data ke staţení ve formátu XLS. 

Podobně je na tom Olomoucký kraj, ten nabízí soubory ve formátu PDF. 

Plzeňský kraj provozuje vlastní mapové sluţby. K dispozici je návštěvníkům webu 

řada map z oblasti regionálního rozvoje a územního plánování, krizového řízení, ţivotního 

prostředí nebo také např. kultury. Je zde také aplikace na oblast školství – síť školských 

zařízení zobrazená v interaktivní mapě
6
. 

                                                 
6
 Viz např. Krajský úřad Plzeňského kraje [online]. c2004 [cit. 2010-11-16+. Síť školských zařízení v Plzeňském 

kraji včetně odkazu do Registru škol ÚIV. Dostupné z WWW: <http://mapy.kr-
plzensky.cz/arcims/skolska_zarizeni/viewer.htm>. 



Michal Samiec: Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK 

2011  11 

 

 

Obr. 4: Síť školských zařízení v Plzeňském kraji podle typu 

Středočeský kraj provozuje portál mapových sluţeb, ale náplní ţádné nejsou data 

z oblasti školství. Zcela podobně tomu je i u Ústeckého a Zlínského kraje. 

Z výše uvedeného plyne zjištění, ţe mapových aplikací poskytujících nějaká 

prostorová data týkající se školství funguje na webech krajských úřadů minimum. Pouţití 

technologie ArcGIS Server (pro jakékoliv mapové aplikace, nejen z oblasti školství) také 

není samozřejmostí. 

2.2.2. Interní řešení GIS úloh na krajských úřadech ČR 

V předchozí podkapitole byly zmíněny příklady prezentace prostorových dat 

týkajících se oblasti školství na webových prezentacích krajských úřadů ČR. Toto však 

byly příklady prezentace dat pro veřejnost – nejčastěji se jednalo o vizualizaci rozmístění 

škol v kraji podle zřizovatele. 

Pro samotné pracovníky krajských úřadů, kteří se zabývají školstvím (nejčastěji 

bývají sdruţení v odborech školství, mládeţe a sportu, nebo tělovýchovy – názvy se různí), 

však má větší význam moţnost přímo s odborovými prostorovými daty pracovat. 
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Prezentace dat pro veřejnost je moţná efektivní, ale přímo pro funkci odboru nepřináší 

příliš uţitku. 

Cílem této diplomové práce je vymyslet aplikaci, která by pro Odbor školství, 

mládeţe a sportu Moravskoslezského kraje fungovala jako nástroj, jak efektivněji vyuţít 

prostorová data, jeţ tento odbor má. V rámci rešerší činnosti jsem tedy kontaktoval 12 

pracovníků odborů informatiky (případně jiných odborů či oddělení, názvy a postavení 

pracovišť informatiky v rámci jednotlivých úřadů se opět různí) krajských úřadů ČR 

(kromě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pro nějţ projekt zpracovávám, a 

Magistrátu Hlavního města Prahy, který sice podle zákona 347/1997 Sb. o vytvoření 

vyšších územních samosprávných celků a podle zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě 

Praze
7
 funguje na stejné úrovni jako krajské úřady, avšak charakter Prahy jako kraje je ve 

všech ohledech zcela jiný neţ charakter ostatních krajů v republice) a ţádal jsem 

informace, zda pro školské odbory jejich krajských úřadů provozují aplikaci podobnou té, 

jeţ má být výsledkem této diplomové práce. Dále jsem ţádal o informace, jakou 

technologii k tomu případně pouţívají (zda např. ArcGIS Server 10) a co je náplní této 

aplikace. (Příklad e-mailu s ţádostí o informace je součástí přílohy této diplomové práce.) 

Z 12 dotazů jsem dostal zpět 10 odpovědí. Odpovědi jsou přehledně zaznačeny 

v níţe uvedené tabulce. Odpovědi jsou seřazeny časově chronologicky podle toho, kdy 

přišly. Stav na krajských úřadech Kraje Vysočina, Libereckého kraje, Plzeňského kraje, 

Ústeckého kraje a Zlínského kraje je k 25. říjnu 2010. Stav v Pardubickém kraji je k 1. 

listopadu 2010. Odpovědi z Jihočeského a Středočeského kraje jsou z 5. listopadu 2010 a 

z Karlovarského a Královéhradeckého kraje z 8. listopadu 2010. Pracovníci krajských 

úřadů v Brně a Olomouci, tedy Jihomoravského a Olomouckého kraje, na mou prosbu 

bohuţel nereflektovali. Ţádost o informace jsem rozeslal 23. října 2010. 

Tabulka 2: Interní řešení GIS úloh pro odbory školství na krajských úřadech ČR 

Krajský úřad Pracovník Odpověď 

Vysočina Ing. Lubomír Jůzl, Pro odbor školství interně ţádnou aplikaci 

                                                 
7
 Pro zákon 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků viz Portál veřejné správy České 

republiky [online]. 2003-2010 [cit. 2010-11-16+. Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů. Dostupné z 
WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=347%2F1997&number2=&name=&text=>. 
A pro zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze viz Portál veřejné správy České republiky [online]. 2003-
2010 [cit. 2010-11-16+. Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů. Dostupné z WWW: 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=131%2F2000&number2=&name=&text=>. 
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vedoucí Oddělení 

správy GIS 

nespravují, s ArcGIS Serverem 10 nepracují. 

Liberecký kraj Ing. Antonín 

Svoboda, správce 

GIS, Oddělení 

software 

Pro odbor školství interně ţádnou aplikaci 

nespravují, pro jiné odbory pracují s ArcGIS 

Serverem 9.3.1. 

Plzeňský kraj Michal Souček, 

vedoucí Oddělení 

GIS 

Pouze jednorázové analýzy a projekty 

(spádovost dětí do škol, mimoškolní aktivity, 

obsazenost škol, druhy škol atd.) zpracované 

v desktopu ArcMap, na ArcGIS Serveru 

ovšem nic. 

Ústecký kraj Pavel Jeřábek, 

Oddělení 

informatiky 

Nemají ţádnou mapovou aplikaci pro odbor 

školství – a to ani na internetu, ani 

v intranetu. Jinak pouţívají ArcGIS Server 

9.3.1. 

Zlínský kraj Ing. Antonín 

Bařinka, správce 

GIS, Oddělení 

informatiky 

Pro odbor školství pravidelně zpracovávají 

pouze kartodiagramy a jiné příleţitostné 

mapové výstupy. 

Pardubický kraj Ing. Hana Jirsová, 

Oddělení 

informatiky 

Pro odbor školství nemají ţádnou 

intranetovou aplikaci. Pro své mapové 

aplikace nepouţívají ArcGIS Server, ale 

mapový server WebMap od společnosti 

Hydrosoft Veleslavín. 

Jihočeský kraj Mgr. Irena 

Kaplanová, správce 

GIS, Oddělení 

správy aplikací a 

GIS 

ArcGIS Server 10 mají v testovací verzi, 

pouţívají ArcIMS. Kromě aplikace na 

internetu neprovozují pro odbor školství nic 

dalšího. Pouze jednorázové přehledové 

kartodiagramy do výročních zpráv. 

Středočeský kraj Ing. Jiří Vomočil, Momentálně pro odbor školství nic 
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správa aplikací GIS nespravují, ale mají v plánu podobný projekt 

jako na MSK. ArcGIS Server 10 se právě na 

krajském úřadě zavádí. 

Karlovarský kraj Ing. Jiří Heliks, 

vedoucí Oddělení 

GIS a Bc. Tomáš 

Buček, Oddělení 

GIS 

S pouţitím AGS 10 právě začínají. Pro 

odbor školství ţádná aplikace, nepravidelně 

se dělají jednorázové mapové výstupy. 

Blokovaná aplikace na webu je 

neaktualizovaným pozůstatkem po jednom 

starším projektu. 

Královéhradecký 

kraj 

Ing. Jiří Holas, 

vedoucí Oddělení 

GIS 

Interně pro odbor školství nic. Nepracují 

s AGS, pouţívají podobně jako 

v Pardubicích WebMap od Hydrosoftu 

Veleslavín. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe – nepočítáme-li několik aplikací a mapových 

výstupů, které některé krajské úřady mají na svých internetových stránkách (viz předchozí 

podkapitola) – ţádný odbor školství některého krajského úřadu v ČR nemá interně řešenou 

aplikaci pro správu svých prostorových dat. Čtyři z deseti pracovníků informatiky při této 

příleţitosti odpovědělo, ţe jsou pro odbor školství zpracovávány více či méně pravidelně 

jednorázové výstupy – např. kartogramy nebo kartodiagramy. Dva pracovníci uvedli, ţe 

obecně na krajském úřadě pracují s verzí AGS 9.3.1, tři pak uvedli, ţe mají AGS verzi 10 a 

v současné době s touto technologií začínají pracovat. 

Z toho plyne zjištění, ţe vytvoření interně spravované aplikace na míru pro 

prostorová data odboru školství by bylo krokem kupředu. Ţádný z oslovených KÚ 

nepotvrdil, ţe by něco podobného na jejich pracovišti fungovalo. Při současném pouţití 

nejnovější technologie, tedy ArcGIS Serveru ve verzi 10, by se jednalo o velmi inovativní 

řešení správy prostorových dat v oblasti, kde je jinak aktuálně vyuţití GIS minimální. 

K této oblasti ještě malá poznámka – Ing. Vomočil z KÚ Středočeského kraje 

poznamenal, ţe něco podobného, jako má být výsledkem tohoto projektu, chtějí v nejbliţší 

době realizovat i na jejich pracovišti. Projevil seriózní zájem o informace o vývoji této 

práce a o její případné výsledky. 
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2.2.3. Studentské práce 

Existuje řada studentských prací popisující řešení problematiky školství pomocí 

nástrojů geografických informačních systémů. Na tomto místě bych chtěl stručně zmínit 

jednu – bakalářskou práci Jaroslava Škrobáka (ŠKROBÁK 2010), který se zabýval 

tématem: Nástroj pro analýzu využití kapacity mateřských škol vzhledem k věkové 

struktuře obyvatelstva. Na tomto tématu bych chtěl demonstrovat moţnosti konkrétního 

vyuţití GIS pro optimalizaci kapacit školských zařízení v rámci obce. 

Hlavním cílem bakalářské práce J. Škrobáka bylo určit spádové oblasti mateřských 

škol ve městě Jihlava. Práce krásně demonstruje sílu nástrojů geoinformatiky v oblasti 

školství, tedy v oblasti, kde vyuţití GIS je v dnešní době stále spíše minimální. Coţ je na 

škodu samotného oboru (tedy školství) a lidí, kteří v něm pracují – díky GIS se jim otevírá 

široká paleta moţností, jak získat kvalitní informace, které jim mohou pomoct k lepším 

rozhodnutím a jinak by jim mohly být utajeny. (ŠKROBÁK 2010) 

Autor v projektu pracuje s programovým vybavením od společnosti Esri (tedy 

ArcGIS Desktop, ModelBuilder, Network Analyst), disponuje daty z registru obyvatel 

Magistrátu města Jihlavy, pro síťové analýzy pouţívá data např. ze ZABAGED. Autor také 

pracuje s polygonovou vrstvou školských zařízení na území města Jihlavy. Při této 

příleţitosti se zmiňuje o problému, na který jsem při své bakalářské práci narazil také – 

chybovost UIR-ADR. Autor shledal tento zdroj natolik nepřesný, ţe se na něj vůbec 

nespoléhal a raději si vytvořil a spravoval vlastní polygonovou vrstvu adres na území 

města Jihlavy. (ŠKROBÁK 2010) 

V práci bylo tedy provedeno vymezení spádových oblastí MŠ v Jihlavě a následně 

analýza vyuţitelnosti kapacit MŠ na podkladě demografických údajů. Proces analýzy byl 

sestaven za pomocí rozhraní výše uvedeného ModelBuilderu a jazyka Python. Zpracovaná 

data následně autor přehledně prezentoval prostřednictvím webové aplikace. 
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Obr. 5: Možnosti GIS při práci s daty z oblasti školství - vymezení spádových oblasti MŠ 

V závěru práce je zmíněn podstatný fakt – autor projektem potvrdil předpokládané 

výsledky (např. vysoké počty dětí narozené v posledních letech, definování oblastí, kde 

jsou počty dětí vysoko nad moţnostmi aktuálních kapacit apod.). Nyní jsou však výsledky 

jak se říká „na papíře“, coţ je podstatná výhoda, kterou přináší nástroje GIS. (ŠKROBÁK 

2010) 

2.3. Bakalářská práce a semestrální projekt 

Jak jiţ bylo zmíněno, s Odborem školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje jsem jiţ spolupracoval. Bylo to od akademického roku 2008/09, 

kdy jsem ve spolupráci s lidmi z této instituce zpracovával bakalářskou práci, a v loňském 

roce to pak byl semestrální projekt. 
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Bakalářská práce Návrh GIS pro Odbor školství MSK je umístěna v PDF na DVD 

přiloţeném k této práci. Semestrální projekt, který měl být původní verzí této práce a 

v němţ se zpracovalo několik materiálů, jeţ se následně pouţily i v tomto projektu, je 

uveden v rámci příloh práce. Jednalo se o zpracování Naplněnosti MŠ v MSK a výhled do 

budoucna. V příloze je uveden stručný souhrn tohoto úkolu. 
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3. Vizualizace prostorových dat 

Vizualizace dat, coţ je spolu s analýzami a modelováním typickým příkladem 

vyuţití moţností geoinformatiky v praxi, bude stěţejní oblastí vyuţití GIS/GIT v rámci 

Odboru školství. Výstupy vizualizace prostorových dat mohou být podpůrné materiály pro 

rozhodování v rámci Odboru školství, mohou zvýšit efektivitu při rozhodování. Důvodem 

je také to, ţe oproti analýzám nebo modelování vývoje v různých oblastech školství v kraji 

není práce s vizualizacemi prostorových dat tak náročná na znalosti a zkušenosti ze strany 

uţivatelů, coţ budou pracovníci Odboru školství, tedy pracovníci bez hlubších znalostí 

GIS/GIT. 

Z těchto důvodů jsou v této kapitole popsány základní věci k teorii vizualizace dat a 

moţností jejich publikace a prezentace. 

3.1. Možnosti vizualizace prostorových dat 

Podle (KOLÁŘ 2003, s. 27) je digitální model prostorových dat, ať uţ jako 

vektorový nebo rastrový model, tvořen geometrickými a negeometrickými daty. 

„Geometrická data v prvé řadě obsahují údaje o poloze určitého krajinného prvku nebo 

jevu.“ Podstatnou součástí geometrických dat jsou geometrické útvary, těmi je moţné 

vyjádřit a sdělit údaj o poloze objektu v obrazové podobě. Jsou představovány útvary, 

s nimiţ pracuje euklidovská geometrie – body, linie, plochy. „Negeometrická data jsou 

hodnoty atributů vztahující se k určitému objektu podle příslušného identifikátoru.“Atribut 

platí pro jedno místo v případě, ţe jej reprezentuje bod, pro celou jeho délku, pokud je 

objekt reprezentován linií, a pro celou jeho plochu v případě reprezentace polygonem. 

Toto jednoduché rozdělení dat je pouţito i v této práci. Místo negeometrická data je 

pouţíván zejména pojem atributy. V této podkapitole jsou vysvětleny další pojmy týkající 

se reprezentace těchto dat v digitální kartografii. 

3.1.1. Prostorová data a vizuální informace 

Podle (RAPANT 2006, s. 112) prostorová data jsou „data, která se vztahují 

k určitým místům v prostoru a pro která jsou na potřebné úrovni rozlišení známé polohy 
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těchto míst.“ Význam těchto dat v dnešní době je takový, ţe je pro moderní společnost 

nezbytné „vztahovat data (a informace) o aktivitách a zdrojích k místům v prostoru a 

monitorovat, případně i předpovídat vývoj v čase.“ Správní orgány nejrůznější úrovně a to 

nejen ve veřejné správě pouţívají geodata v široké škále aplikací. (RAPANT 2006, s. 116). 

Z pohledu GIS je často vyuţitím dat myšlena jejich vizualizace – pokud prostorová data 

nepřevedeme do vizuální podoby, nevyuţijeme silné stránky takovýchto dat.  

„Schopnost člověka vidět poskytuje podstatnou pomoc při pochopení prostorových 

struktur a procesů. Zobrazení geodat ve vizuální, názorné (plastické) formě má podstatný 

význam pro analýzu a interpretaci spojitosti a změn, modelování a rozhodování se. 

Konstatování „jeden obraz poví více než tisíc slov“ má racionální jádro.“ (TUČEK 1998, 

s. 291) 

Vizualizace problému podle (PECHANEC 2006, s. 37) napomáhá jeho řešení. 

„Zobrazení informace nám dovolí uchopit a udržet si větší množství informace než při 

slovním vyjádření.“ Bez zrakového vjemu se nám prostorové informace mohou jevit jen 

jako dlouhý seznam oblastí s popisy a čísly. Vývoj GIS pokročil natolik, ţe dnes jiţ záleţí 

jen na správném softwaru a schopnostech uţivatele správně aplikovat zásady kartografie.  

3.1.2. Digitální kartografie 

Mapa je v měřítku zmenšený a generalizovaný grafický model reality, jehoţ 

úkolem je zprostředkovat vybrané geoinformace. 

Digitální kartografie pak má za úkol počítačově podporované grafické zobrazení 

vlastností, prostorových vztahů a změn prostorových dat na mapách. Podle svého obsahu a 

účelu se mapy různým způsobem dělí. (TUČEK 1998) 

Tematická mapa je dnes chápána jako mapa s topografickým podkladem, na kterém 

je znázorněno jedno nebo více témat na úkor nepodstatných témat a má specifický účel. 

Jedním z účelů takové mapy je slouţit jako zdroj informací. (KAŇOK 1999) Analytická 

tematická mapa obsahují prvky tak, jak byly zjištěny v terénu. Jedná se hlavně o mapy 

znázorňující pouhé rozmístění objektů. Nejčastěji je pouţitá jediná znázorňovací metoda. 

(PECHANEC 2006) Kromě nich ještě existují komplexní a syntetické mapy, které 

podávají sloţitější informace. 
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Podle rozdělení tematických map uvedených v přehledu v (VOŢENÍLEK 2001) by 

se mapy vzniklé jako podklad do aplikace v rámci tohoto projektu mohly zařadit buď mezi 

mapy občanského vybavení (znázorňují prostorové rozloţení a skladbu občanského 

vybavení) nebo mezi mapy služeb (rozloţení subjektů poskytujících sluţby obyvatelstvu 

vč. vybavení) – oba typy map patří mezi mapy terciérní sféry. 

3.1.3. Práce s daty 

Před začátkem jakéhokoliv projektu, který má za svůj cíl vybudování 

geografického informačního systému nebo jen nějakého nástroje vyuţívajícího moţností 

GIS, je nutné mít představu, co bude datovou náplní tohoto projektu. 

Podle (DAVIS 2007) se v úvodních fázích vývoje různých systémů málokdy dává 

důraz na data. Avšak GIS projekty jsou unikátní v tom, ţe závisí na existujících datech. 

Často se pouţívají jiţ existující data (zvaná podkladová data – administrativní členění, 

dopravní síť apod.). Úkolem vývojáře GIS je pak tato data vhodně zkombinovat do 

finálního produktu. Kdyţ se překryjí data, se kterými se pracuje, přes podkladovou mapu, 

získají kontext a význam. 

Jak jiţ bylo zmíněno, můţeme pracovat buď s rastrovými, nebo vektorovými daty. 

Rastrová data jsou velmi jednoduše řečeno snímkem Země kolmo k zemskému povrchu. 

Technicky vzato – rastr je soubor, kde jsou data uloţena do buněk organizovaných do 

řádků a sloupců. Vektorová data, která jsou podstatnou částí dat, jeţ jsou v tomto projektu 

vyuţity, se liší v tom, ţe data jsou organizována po jednotlivých tvarech, jsou známy 

souřadnice bodů a ty jsou uloţeny. (DAVIS 2007) 

Známou samozřejmostí je rozdělení vektorových dat do tří základních typů – bod, 

linie, polygon. Jejich vyuţití je nasnadě – bod pro data, která se dají reprezentovat 0D 

prvkem, linie 1D prvkem a polygony 2D prvkem. 

3.1.4. Programové prostředky 

Podle (DOBEŠOVÁ 2009) patří ArcGIS mezi nejrozšířenější komerční desktopové 

programy pro tvorbu map v geografických informačních systémech. Autorka tyto produkty 

určené pro digitální kartografii ve své publikaci hodnotila a porovnávala. Hodnotila např. 
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verbálně (slovním popisem), binárně (odpověď na otázku stylem ano/ne), pomocí 

hvězdiček (podobné hodnocení jako u klasifikace hotelů), ale pouţila i další metody pro 

porovnání produktů. 

Tabulka 3: Výsledky hodnocení GIS programů z hlediska využitelnosti v digitální kartografii 

GIS program 

A: 

Konstr. 

mapy 

(15 %) 

B: 

Mapové 

znaky (35 

%) 

C: 

Kartogr. 

metody 

(35 %) 

D: 

Mapová 

syntaxe 

(15 %) 

Skóre 

celkem 

(100 %) 

ArcGIS – ArcMap 9.3 11,62 30,10 27,50 13,03 82,25 

MapInfo Professional 7.8 10,10 25,80 22,59 11,97 70,45 

Geomedia Professional 6.0 12,60 25,45 12,13 11,73 63,58 

GRASS 6.2.3 10,60 17,05 21,03 11,20 59,88 

Topol xT 9.0 DMT 10,80 17,65 16,00 12,97 57,42 

AutoCAD Map 3D 2009 9,30 20,35 16,21 10,10 55,96 

KristýnaGIS 3.01 7,32 19,55 16,53 8,67 52,06 

MISYS 9.36 11,90 21,10 10,58 7,47 51,05 

OCAD 8.0 8,12 25,85 9,13 7,88 50,98 

uDig 1.1.0 10,80 17,50 12,13 7,70 48,13 

Geomedia Viewer 6.0 9,32 25,45 3,88 4,55 43,20 

Quantum GIS 1.0.2 Kore 9,40 18,95 6,95 8,55 43,85 

Kristýna GIS prohl. 1.4 2,16 17,70 12,31 4,88 37,05 

IDRISI Taiga 3,17 14,50 7,82 7,48 33,50 

JANITOR J/2-JanMap 2.4.6 4,32 18,95 6,68 1,60 31,75 

Následně autorka provedla testování softwarů – testovala se deklarovaná funkčnost 

tvorby mapových výstupů, testovalo se prakticky a to tvorbou konkrétního mapového 

výstupu. Pracovalo se na testovací úloze – tematické mapě. Pro ohodnocení programů 

následně autorka pouţila metodu CartoEvaluation. Tato navrţená metoda se skládá 
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z hodnocení čtyř hlavních cílů pro tvorbu kartografického výstupu – konstrukce mapy, 

mapové znaky, kartografické vyjadřovací metody a mapová syntaxe: stratigrafická, 

komponentní a kompoziční. 

Mezi hodnocenými programy byl i ArcGIS (konkrétně ArcMap 9.3) od společnosti 

Esri, s ním pak dalších 14 produktů (včetně známých značek jako GRASS, IDRISI, 

MapInfo, Quantum GIS atd.). Výsledky hodnocení jsou uvedené v tabulce výše. 

Procenta u jednotlivých kritérií znamenají, jakou váhu jim autorka přikládá. 

Z tohoto testu (DOBEŠOVÁ 2009) softwaru vyšel nejlépe ArcGIS (byť ve verzi 9.3). Toto 

je potvrzení domněnky, ţe pro tvorbu mapových podkladů pro webovou mapovou aplikaci 

pro Odbor školství MSK byl vybrán kvalitní software. 

3.2. Další oblasti – mapové servery, prezentace dat na 

internetu 

Mezi vlastnosti GIS, které by měly slouţit pro podporu rozhodování, by měla patřit 

schopnost data vhodně a efektivně vizualizovat, prezentovat a publikovat. V dnešní době je 

samozřejmostí digitální mapa umístěná na internetu a takto zpřístupněna široké veřejnosti. 

(PECHANEC 2006) 

3.2.1. Mapové servery 

Mapový server je technologie umoţňující přístup k datům přes internet. Tato sluţba 

je jedinečná v tom, ţe není třeba instalovat GIS, který je často drahý a náročný na obsluhu. 

Stačí běţný osobní počítač, připojení k internetu a standardní webový prohlíţeč. Internet 

dává moţnost publikovat informace, aniţ by bylo nutné poskytovat uţivatelům zdrojová 

data. 

Vlastnosti mapového serveru: 

- Umoţňuje uţivateli libovolně pomocí zaškrtávacích políček definovat, na co se 

chce dívat, 

- při navolení více témat se uţivatel nestará o to, jak budou zobrazeny, 

- legenda interaktivně umí zobrazovat načtené prvky. (PECHANEC 2006, s. 43) 
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Při volbě mapserverů je moţno vybrat buď z velkých komerčních řešení typu 

ArcGIS Server nebo ArcIMS nebo je také moţnost vybrat freeware řešení. Z těchto open 

source projektů zmíním MapServer, který vyvíjí Univerzita v Minesottě v rámci grantu 

NASA. Dnešní MapServer je výkonný, má řadu funkcí pro vykreslování map v prostředí 

internetu. Umí pracovat jak pod Linuxem, tak Windowsem. Umí také pracovat 

s vektorovým formátem shapefile od Esri, ze souřadnicových systémů zvládá i S-JTSK. 

(PECHANEC 2006) 

Pro vysvětlení pojmu S-JTSK. Jedná se o tzv. Křovákovo zobrazení, v jeho rovině 

se na území ČR (a bývalého Československa) dá zobrazovat zeměpisné poledníky na 

mapách jako přímky a zeměpisné rovnoběţky jako soustředné kruţnice. Z hlediska 

zkreslení je Křovákovo zobrazení vhodné jen pro území ČR a Slovenska. Jako celostátní 

bylo zavedeno tehdejším Ministerstvem financí v roce 1937. (FOŘT 2009) S-JTSK je 

souřadnicový systém, který mají data pouţitá pro mapové projekty v této práci. 

3.2.2. Prezentace dat na internetu – webové služby 

Geodata se dají sdílet a následně předávat buď jako obrázky, anebo jako prvky. 

Toto umoţňují technologie konzorcia Open Geospatial Consortium: 

Web Map Service (WMS) je rozhraní pro přenos dat v rastrových formátech (např. 

PNG, GIF, JPEG). Klient pošle na server, který sdílí data, poţadavek s parametry pro 

tvorbu obrázku (např. formát, kartografické zobrazení). Podle toho server obrázek 

vygeneruje a pošle zpět klientovi. (PECHANEC 2006) 

Web Feature Service (WFS) je rozhraní pro přenos vektorových dat včetně atributů 

pomocí jazyka GML. Data jsou ze standardních vektorových formátů (např. shapefile) 

převedena do GML a pak transportována ke klientovi, který si je přes definované styly 

zobrazí. (PECHANEC 2006) 

Kromě mapových serverů jsou tyto moţnosti velmi rozšířeným způsobem, jak 

geodata sdílet a prezentovat. 

3.3. Prezentace prostorových dat v oblasti školství 
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Při rešeršní činnosti (viz pasáţe kapitoly 2.) bylo zjištěno, ţe krajské úřady ČR na 

svých webových stránkách prakticky neprezentují z oblasti školství jiná prostorová data 

neţ vizualizaci rozmístění škol a školských zařízení v rámci daného kraje často s moţnosti 

zvolit zřizovatele. Toto ale není plánované vyuţití tohoto projektu. Tím je funkční aplikace 

pro Odbor školství MSK, která ale bude fungovat a spravovat odborová prostorová data 

v prostředí intranetu. Při zjišťování aktuálního stavu, jakým způsobem je v rámci krajů ČR 

pokryta tato oblast, jsem dospěl k závěru, ţe zcela nedostatečně. Získal jsem informace od 

deseti KÚ. Ţádný z nich na otázku, zda interně provozují pro jejich školský odbor nějakou 

mapovou aplikaci, neodpověděl kladně. 

3.4. Závěr, možná využití 

Závěrem této teoretické části mé diplomové práce bych chtěl podotknout to, co 

jsem zmínil jiţ v úvodu práce. Ze všeho výše uvedeného vyplývá, ţe v oblasti školství 

nefunguje v rámci krajských úřadů ČR ţádný rozvinutější GIS. Vyuţití GIT v této oblasti 

se omezuje pouze na tvorbu jednorázových mapových výstupů jednou za více či méně 

pravidelné časové období, vrcholem současného stavu prezentace dat ze školství je 

vizualizace rozmístění škol a školských zařízení v rámci daného kraje. Takovýto stav je 

v současné době navzdory tomu, ţe krajské úřady disponují moderními technologiemi 

včetně např. ArcGIS Serveru i nejnovější verze 10. 

Tento stav bych chtěl také pomocí tohoto projektu změnit. Chtěl bych, aby KÚ 

MSK byl jedním z prvních krajů, kde bude mít Odbor školství svou vlastní intranetovou 

aplikaci postavenou na moderní technologii slouţící ke správě svých vlastních 

prostorových dat. 
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4. Teoretický základ k mapové aplikaci 

V této kapitole je rozebráno konkrétní zadání aplikace, jsou zde nadefinovány 

jednotlivé úkoly a nastíněn postup práce, který je dokumentován následně v další části 

textu. Dále jsou vysvětleny nejdůleţitější pojmy, jichţ se v práci uţívá, aby bylo jasné, co 

je jimi myšleno. Je zde také uvedená rešerše stěţejní technologie – tedy ArcGIS Serveru. 

V závěru kapitoly je jednoduše rozepsán praktický postup – tedy jak bylo předpokládáno, 

ţe dojde k plnění nadefinovaných úkolů. Toto je východisko pro další kapitoly. 

4.1. Zadání aplikace, stěžejní úkoly 

Zadání diplomové práce a stěţejní úkoly jiţ byly uvedeny v kapitole první. V této 

kapitole je nadefinováno, jak konkrétně se jednotlivé body budou řešit, příp. na kterém 

místě v této práci bude jejich řešení charakterizováno: 

- Seznámení se se serverovou technologií ArcGIS Server 10 – práci s touto 

technologií jsem si zkusil díky moţnosti přístupu na školní server. Institut 

geoinformatiky VŠB-TUO má na jednom ze svých serverů ArcGIS Server 10 

nainstalován a studenti, kteří v rámci práce na svých projektech toto potřebují, 

k němu mají přístup. 

- Návrhy vizualizačních mapových projektů tematických úloh – jako stěţejní projekt, 

který bude slouţit jako základ mapové aplikace pro Odbor školství, mládeţe a 

sportu, byla určena vizualizace škol a školských zařízení v Moravskoslezském 

kraji. Data byla poskytnuta Krajským úřadem. Jedná se o data o zařízeních, o 

kterých KÚ informace shromaţďuje (všechny typy škol kromě vysokých škol). 

Tento a předchozí bod zadání jsou více rozvedeny v podkapitolách následující 

kapitoly. 

- Sběr požadavků a potřeb na vytvoření webové mapové aplikace – část hlavních 

poţadavků na aplikaci byla definována jiţ v zadání práce (např. nutnost postavit 

nad technologií ArcGIS Server 10, nutnost nástroje pro editaci přes webového 

klienta nebo nutnost vytvořit metodický postup zavádění dalších úloh do aplikace, 

aby měl projekt vyuţití i v budoucnu). Další potřeby, které by měly tímto 
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projektem být pokryty, jsou uvedeny na konci této kapitoly v podkapitole Praktický 

postup. 

- Tvorba webové mapové aplikace dle požadavků a potřeb zadavatele – po 

shromáţdění všech podstatných poţadavků, které by měla aplikace splňovat, bude 

následně vybrán způsob, jakým se aplikace nad technologií ArcGIS Server vytvoří. 

Tuto část popisuje práce ve své šesté kapitole. 

- Vytvoření metodického postupu zavádění nových úloh do aplikace – aby měla práce 

smysl, tak by měla nabízet vyuţití i v budoucnu, nemít jen jednorázový uţitek. Jako 

velmi vhodné se tedy jeví vytvoření metodického postupu – tedy jakéhosi 

dokumentu, kde bude specifikováno, jakým způsobem přidat do aplikace další 

mapový projekt a tím aplikaci rozšířit, obohatit moţnosti vyuţití na Odboru ŠMS. 

Tato část zadání je vyřešena v rámci osmé kapitoly. 

- Vyhodnocení výsledků, diskuze – v rámci poslední kapitoly jsem se pokusil 

vyhodnotit, jak se podařilo naplnit zadání a také poslání projektu. Tedy vytvořit 

pracovníkům Odboru školství nástroj, který bude mít uţitek. 

Toto jsou stěţejní úkoly, které přímo vyplývají ze zadání a diskuze s konzultantem 

na straně krajského úřadu. Od začátku páté kapitoly diplomové práce dále je uvedeno, jak 

konkrétně byly tyto dílčí úkoly řešeny a jaký byl výsledek. Ve zbytku kapitoly se práce 

věnuje popisu pojmů a úkolů, které se projektu týkají. 

4.2. Důležité pojmy 

V zadání a předcházejícím textu této práce je pouţito několik důleţitých pojmů, se 

kterými se pracuje a které bezprostředně souvisí s projektem. Na tomto místě bych je chtěl 

stručně vysvětlit, aby bylo jasno, co je jimi myšleno. 

4.2.1. Vizualizační mapový projekt 

Tímto je označován projekt vytvořený v programovém vybavení ArcGIS Desktop 

s příponou MXD. Bude tvořit základ webové mapové aplikace. Vizualizační proto, ţe bude 

vizualizovat rozmístění škol a školských zařízení (o kterých krajský úřad shromaţďuje 

informace) na území kraje. Jednou z funkcí aplikace bude to, ţe tento projekt (resp. 
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geodata v něm) bude moţno editovat. Tedy upravit polohu škol, hodnotu atributů i přidat 

nový objekt. 

4.2.2. Tematické úlohy 

Tematickou úlohou v případě tohoto projektu je výše uvedená vizualizace škol a 

školských zařízení na území kraje. Pro potřeby Odboru školství mohou být nalezeny i další 

moţnosti – např. naplněnost škol, oborů na školách apod. To můţe být tip pro vytvoření 

dalšího projektu do aplikace, avšak jádrem aplikace bude výše uvedené rozmístění škol 

v kraji (samozřejmě s moţností členění na typy škol apod.). 

4.2.3. Webová mapová aplikace 

Pokud je tento pojem pouţit v této práci v souvislosti s projektem, jehoţ tvorbu 

popisuje, je myšlena aplikace běţící v rámci intranetu Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje, jeţ je postavena na ArcGIS Serveru 10 a jejímţ základem (mapovým projektem) je 

vizualizace škol a školských zařízení. Aplikace pak splňuje podmínku vyplývající ze 

zadání, a sice umoţňuje editaci prostřednictvím webového klienta, coţ můţe přinést 

značný uţitek zaměstnancům Odboru školství. 

4.2.4. Další pojmy týkající se úlohy 

ArcGIS Server, tedy technologie nad kterou bude projekt postaven, je 

charakterizován v další podkapitole. Poţadavky a potřeby, které má aplikace splňovat, jsou 

shrnuty na konci této čtvrté kapitoly. Další pojem pouţívaný v této práci, metodický 

postup zavádění nových úloh do aplikace, byl zase vysvětlen dříve v podkapitole věnující 

se zadání aplikace. 

4.3. ArcGIS Server 
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8
Společnost Esri, tvůrce technologie ArcGIS Server, zaujímá podle webu firmy 

zhruba 30 % trhu, víc neţ kterákoliv jiná společnost v branţi. Jiné zdroje tvrdí, ţe dokonce 

70 % uţivatelů pracujících s GIS přichází do styku s produkty společnosti.
9
 

4.3.1. ArcGIS 

Architektura tohoto balíku je navrţena tak, aby výše zmíněné poţadavky splňovala. 

Produkty se podle níţe uvedeného schématu
10

 dělí na desktopový GIS, serverový GIS, 

mobilní GIS a GIS pro vývojáře. Název ArcGIS je pouţíván pro celý balík softwarových 

produktů. ArcGIS kromě výše zmíněných platforem zahrnuje i webové sluţby – ArcGIS 

Online. 

Nejnovější stabilní verzí je verze 10 z června 2010. Byla vydána pro operační 

systémy MS Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Server 2003, MS Windows 

Vista. Nabízí zásadní inovace ve všech oblastech vyuţití GIS, ať se jiţ jedná o vizualizaci 

dat, geoprocessing, práci s rastrovými daty nebo moţnosti serverových technologií. 

Významná část vývoje byla věnována zlepšení komfortu a rychlosti ovládání. 

Novinky ve verzi 10 se dají rozčlenit do několika oblastí – např. uţivatelské 

rozhraní (zavedení okna do ArcCatalogu přímo v aplikaci ArcMap), integrace jazyka 

Python (přímo do ArcGIS Desktop prostřednictvím modulu ArcPy), novinky 

v geoprocessingu, moţnost práce s časovou sloţkou nebo „GIS na síti“ (ArcGIS 10 umí 

komunikovat s portálem ArcGIS.com, ze kterého lze volně pouţívat podkladové mapy a 

druţicové snímky) atd. 

                                                 
8
 Pro zpracování této podkapitoly použity materiály, které jsem vytvořil v rámci semestrálního projektu do 

předmětu Technické prostředky VT (kód předmětu 545-0118/02) vyučovaného v rámci navazujícího 
magisterského studia. 
9
 Pro zdroj viz Esri - The GIS Software Leader [online]. c1995-2010 [cit. 2010-11-19]. COTS GIS: The Value of a 

Commercial Geographic Information System. Dostupné z WWW: 
<http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/cots-gis.pdf> a GIS Lounge [online]. c1999-2010 [cit. 2010-
11-19+. GIS Software Applications. Dostupné z WWW: <http://gislounge.com/gis-software-applications/>. 
10

 Zdroj obrázku ARCDATA PRAHA [online]. c2010 [cit. 2010-11-19+. ESRI. Dostupné z WWW: 
<http://www.arcdata.cz/digitalAssets/131612_system_arcgis_nove.jpg>. 
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Obr. 6: Systém ArcGIS 

 

Obr. 7: Srovnání funkcí serverových řešení Esri 
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4.3.2. Serverová řešení 

Mezi serverová řešení
11

 GIS od Esri patří ArcIMS a ArcGIS Server s dalšími 

extenzemi – ArcGIS Geoportal Extension a ArcGIS Server Image Extension. Na 

uvedeném obrázku je srovnání funkcí těchto produktů
12

. V rámci této diplomové práce se 

vyuţil produkt ArcGIS Server, proto bude více pozornosti věnováno právě tomuto nástroji. 

4.3.3. ArcGIS Server 10 

ArcGIS Server nabízí úplně webový GIS, který poskytuje řadu připravených 

aplikací a sluţeb pro koncové uţivatele. Tyto aplikace mohou slouţit k prohlíţení a 

dotazování geografických dat, ale také pro jejich analýzu shromaţďování, editaci a správu, 

to vše zaloţené na standardech. Zpracování i správa dat probíhá na serveru, nároky na 

straně klienta jsou minimální. 

ArcGIS Server mimo jiné: umoţňuje snadnou konfiguraci webových aplikací, 

podporuje klienty ArcGIS Desktop, jeho součástí je předpřipravená webová mapová 

aplikace, kterou je moţno jakkoliv upravovat, poskytuje nástroje pro správu a administraci, 

které umoţňují konfigurovat, publikovat a optimalizovat chod serveru GIS atd. 

ArcGIS Server ve srování s ArcIMS má moţnosti např.: vyuţít nástroje pro 

správu serveru v internetovém prohlíţeči i v aplikaci ArcCatalog, v oblasti klientských 

aplikací podporuje webovou editaci prostřednictvím prohlíţeče atd. 

Architektura ArcGIS Serveru
13

 se dělí do tří vrstev – autorizační vrstva 

(desktop), publikační vrstva (server) a výsledný produkt se přes integrační platformu 

(kterou mohou být mapové sluţby, sluţby geoprocessingu, zpracování obrazu nebo 

lokalizace) dostane ke konečnému uţivateli, který tvoří klientskou vrstvu. 

                                                 
11

 Pro získání informací o serverových produktech Esri použity stránky společnosti Arcdata Praha, s. r. o.: 
ARCDATA PRAHA [online]. c2010 [cit. 2010-11-19+. ArcGIS Servery. Dostupné z WWW: 
<http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/arcgis-servery/>. 
12

 Zdroj obrázku ARCDATA PRAHA [online]. c2010 [cit. 2010-11-19]. ArcGIS Servery. Dostupné z WWW: 
<http://www.arcdata.cz/digitalAssets/37593_servery-prehled-fci.jpg>. 
13

 Zdroj obrázku ARCDATA PRAHA [online]. c2010 [cit. 2010-11-19+. ArcGIS Server. Dostupné z WWW: 
<http://www.arcdata.cz/digitalAssets/37582_ArcGIS-Server-schema.jpg>. 
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Obr. 8: Schéma ArcGIS Server 

 

Obr. 9: Funkce ArcGIS Server podle licencí v úrovni Enterprise 

ArcGIS Server je k dispozici ve třech úrovních funkcionality (Basic, Standard a 

Advanced) a ve dvou úrovních kapacity serveru (ArcGIS Server Workgroup a ArcGIS 

Server Enterprise). Podle výše uvedeného obrázku se dá o verzi Enterprise Standard
14

 

(která je k dispozici na KÚ MSK) obecně říct toto: 

                                                 
14

 Zdroj obrázku ARCDATA PRAHA [online]. c2010 [cit. 2010-11-19+. ArcGIS Server. Dostupné z WWW: 
<http://www.arcdata.cz/digitalAssets/110076_schema_server_funkci_1.png>. 
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- k dispozici je ArcSDE pro přístup např. do RDBMS Oracle, 

- jako jeden server je k dispozici webový GIS s takovouto charakteristikou: 

o podpora mapových sluţeb, rastrových sluţeb, 3D sluţeb, 

o podpora webové sluţby podle OGC, 

- k dispozici šablona webové mapové aplikace. 

Tabulka 4: Srovnání verzí ArcGIS Serveru podle dostupných funkcí 

Funkcionalita Basic Standard Advanced 

Správa geodatabáze K dispozici K dispozici K dispozici 

Replikace geodatabáze K dispozici K dispozici K dispozici 

Sluţby webového GIS Geodatové 

sluţby 
K dispozici K dispozici 

Webové mapové aplikace - K dispozici K dispozici 

Editace přes web - K dispozici K dispozici 

Geoprocessing - K dispozici K dispozici 

Pokročilý geoprocessing - S extenzemi K dispozici 

Aplikace ArcGIS Mobile / podpora 

pro vývojáře 
- - K dispozici 

Funkcionalita ArcGIS Serveru, jak jiţ bylo zmíněno, ovlivněna úrovní pouţitého 

řešení. Na krajském úřadě je k dispozici verze Enterprise Standard. Kromě funkcí se 

jednotlivé verze liší i extenzemi, které jsou k dispozici. Srovnání v uvedených tabulkách
15

. 

Z tabulky srovnávající verze ArcGIS Serveru podle dostupných funkcí je evidentní, 

ţe úroveň Enterprise Standard, která je k dispozici na Krajském úřadu 

Moravskoslezského kraje, je dostačující, neboť nabízí všechny základní funkce aţ na 

                                                 
15

 Zdroj tabulek Esri [online]. c1995-2010 [cit. 2010-11-23]. ArcGIS Server – Key Functionality. Dostupné z 
WWW: <http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/key-functionality.html>, 
Esri [online]. c1995-2010 [cit. 2010-11-23+. ArcGIS Server Extensions. Dostupné z WWW: 
<http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/extensions.html> a 
Esri [online]. c19952010 [cit. 2010-11-23+. ArcGIS Server 10 Functionality Matrix. Dostupné z WWW: 
<http://www.esri.com/library/brochures/pdfs/arcgis-server-functionality-matrix.pdf> 
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pokročilý geoprocessing, jenţ je k dispozici v rámci extenzí. Nenabízí rovněţ aplikace pro 

ArcGIS Mobile, ale vzhledem k charakteru výsledné aplikace toto nehraje ţádnou roli. 

Tabulka 5: Srovnání verzí ArcGIS Serveru podle dostupných extenzí 

Extenze Basic Standard Advanced 

3D -  K dispozici 

Spatial -  K dispozici 

Geostatistical -  K dispozici 

Network - Volitelné K dispozici 

Image - Volitelné Volitelné 

Data Interoperability - Volitelné * Volitelné * 

Workflow Manager - Volitelné * Volitelné * 

Schematics - - Volitelné * 

* Pouze Windows. 

Jak jiţ bylo zmíněno, produkt ArcGIS Server existuje ve dvou úrovních kapacity 

serveru. Verze Workgroup můţe být nainstalována pouze na jednom stroji a omezením je 

deset paralelních připojení do víceuţivatelské geodatabáze. V této úrovni je kapacita 

víceuţivatelské geodatabáze 10 GB. Enterprise verze na druhé straně podporuje 

distribuované rozmístění komponent ArcGIS Serveru, není omezený počet paralelních 

připojení do multiuţivatelské geodatabáze, stejně tak není omezen objem dat 

ve víceuţivatelské geodatabázi. 

4.4. Vývoj aplikace 

V rámci práce bych chtěl pár slovy zmínit i teorii k vývoji aplikace. Jelikoţ se jedná 

o poměrně jednoduchý projekt z hlediska definování posloupnosti úkolů (nikoliv však 

jejich náročnosti), nemusí být moţná na tuto stránku projektu kladen takový důraz. Ale pro 

úplnost bych chtěl pár poznámek z teorie zmínit. 

V úvodu kapitoly č. 5 je projekt analyzován a popsán pomocí nástrojů, které pro 

tvorbu systémů pouţívá objektově orientovaná analýza a návrh (pomocí nástrojů 
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grafického jazyka UML). OOAN také prostřednictvím unifikovaného procesu (Unified 

Process) popisuje vývoj systému jako iterační a inkrementační – unifikovaný proces zná 

čtyři základní fáze: zahájení (inception), rozpracování (elaboration), konstrukce 

(construction) a nasazení (transition). Kaţdá tato fáze má několik iterací, ve kterých 

postupně vţdy (ovšem pokaţdé s důrazem na jiný z kroků) dochází k řetězci těchto kroků – 

definování požadavků (requirements), analýza (analysis), návrh (design), implementace 

(implementation) a testování (testing). 

Posloupnost kroků jednotlivých iterací unifikovaného procesu ve svém projektu 

jistě pouţiju. Od definování poţadavků (těch v zadání práce i těch, které vyplynuly jako 

nutné po konzultaci na pracovišti), přes analýzu a návrh (popsáno v úvodu další kapitoly 

pomocí UML diagramů uvedených v příloze práce) aţ po implementaci a testing – všemi 

těmito kroky musí autor nutně projít, aby projekt mohl úspěšně vzniknout. 

Na tomto místě bych ještě rád zmínil jednu studentskou práci, která popisuje vývoj 

aplikace (přesněji webové aplikace) pomocí jazyka WebML (NOVÁK 2010). Tento jazyk 

je odvozený z UML a adaptovaný pro specifické potřeby při tvorbě webových aplikací. 

Přesto však tzv. WebML Development Process má některé ze svých osmi základních fází 

velmi podobné s výše zmíněnými kroky tvorby systému: např. specifikace požadavků na 

aplikaci (je v této práci zmíněna několikrát, na poţadavky na aplikace je v této práci 

kladen důraz), návrh datové struktury (výše jsou uvedeny kroky analýza a návrh) nebo 

nasazení aplikace a testování – to vše je v této práci popsáno. 

4.5. Praktický postup 

Na začátku této kapitoly byly na základě zadání práce definovány stěţejní úkoly 

projektu. Následně byly vysvětleny hlavní pouţívané pojmy a na tomto místě je nastíněná 

plánovaná realizace některých dříve uvedených pojmů a úkolů. 

4.5.1. Mapové projekty tematických úloh 

Mapový projekt vytvořený v prostřední ArcGIS Desktop bude znázorňovat 

tematickou úlohu – vizualizace škol a školských zařízení na území Moravskoslezského 

kraje. Bude moţnost vybrat pro zobrazení jen některé typy škol. 
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Data pro mapový projekt poskytl Odbor školství KÚ MSK – jak jiţ bylo zmíněno, 

jedná se o data o školách a školských zařízeních na území kraje, o kterých Odbor školství 

shromaţďuje informace (prakticky všechny typy zařízení kromě vysokých škol). Struktura 

dat a konkrétní příklad jsou v páté kapitole. 

Dalšími mapovými projekty budou podklady vytvořené v rámci semestrálního 

projektu 2009/2010, který byl jiţ zmíněn ve druhé kapitole. Jedná se o výstupy 

vizualizující naplněnost MŠ v MSK v letech 2007 – 2009 (resp. ve školních rocích 

2007/2008 aţ 2009/2010) a výhled naplněnosti pro roky 2010 a 2011 (resp. odpovídající 

školní roky). 

Data pro analýzu poskytl Odbor školství. Jednalo se o seznam MŠ v kraji 

s informacemi o kapacitách a počtech dětí, které školku navštěvují. Dále jsem měl 

k dispozici data, jejichţ zdrojem byl ČSÚ, o demografické situaci v obcích – tedy počtech 

narozených dětí v posledních letech. Z těchto dat byly vytvořeny jiţ zmíněné nepravé 

kartogramy. Ty ale vzhledem k výše zmíněnému problému
16

 nejsou v této práci kompletně 

zveřejněné. 

Pouţité podkladové vrstvy v projektech budou buď veřejně dostupné (ortofotomapa 

připojená pomocí WMS sluţby agentury CENIA), nebo pouţité ze zdrojů, které mají 

k dispozici studenti pro účely výuky (vektorové vrstvy administrativního členění 

z geografické databáze ArcČR 500 v. 2.0a). Při implementaci na krajském úřadě budou 

pouţity pro tyto účely jejich vrstvy. 

4.5.2. Webová aplikace pro intranet na ArcGIS Serveru 

Mapové projekty (soubory s příponou MXD) budou následně slouţit jako základ 

webové mapové aplikace pro Odbor školství MSK. Základní poţadavky na aplikaci 

vyplývající ze zadání a z následných konzultací práce na krajském úřadě jsou tyto: 

- Aplikace má být postavena nad ArcGIS Serverem, 

- aplikace poběţí v rámci intranetu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a 

nebude veřejně přístupná, 

                                                 
16

 Údajný střet se zákonem 106/1999 Sb., na který upozornil právník Odboru školství. Popsáno v podkapitole 
2.4. Semestrální projekt. 
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- aplikace bude umoţňovat základní práci s mapou (zoom, posun v mapě, zjišťování 

informací o geoprvcích apod.), 

- aplikace bude umoţňovat editaci prostorových dat (jak pozic geoprvků, tak hodnot 

atributů) prostřednictvím webového klienta. 

4.5.3. Možnosti vytvoření webové mapové aplikace 

Programové vybavení ArcGIS Server má k dispozici několik moţností, jak vytvořit 

nad touto technologií webovou mapovou aplikaci. Podle webové nápovědy
17

 k ArcGIS 

Serveru se jedná o tyto základní moţnosti: 

ArcGIS Server Manager – nabízí moţnost vývoje aplikace pomocí nástrojů 

integrovaných ve webovém manageru k ArcGIS Serveru. Aplikace vyvinuté tímto 

způsobem mají poměrně přehledné, i kdyţ poněkud uniformní uţivatelské prostředí, je zde 

celkem spolehlivě řešena editace dat a dotazování na data. 

ArcGIS API for Microsoft Silverlight/WPF – pomocí technologie Silverlight, 

která je blíţe popsaná v další části práce, se aplikace dá vyvíjet tak, ţe se skládá kód 

zároveň v XAML (pro definování vzhledu aplikace) a v C# (pro definování funkcionality). 

Jak je uvedeno dále v této diplomové práci, pro vývoj aplikace byly vybrány tyto 

dvě základní moţnosti. Proč, jaký byl postup a konečné řešení, to je rozebráno dále v 6. 

kapitole, která se věnuje tvorbě samotné aplikace. 

ArcGIS API for JavaScript – podobně jako u Silverlightu i při vývoji aplikace 

pomocí JavaScriptu se doporučuje tato moţnost pro vývojáře-začátečníky. K dispozici jsou 

na stránkách Esri příklady, jak zprovoznit různé elementy takové aplikace. Nejpodstatnější 

je mít na ArcGIS Serveru vypublikované sluţby. Při pouţití tohoto řešení je moţno 

vytvořit aplikaci s interaktivní mapou, v takové mapě lze zobrazovat výsledky GIS 

modelu, který byl spuštěn na serveru, jako podkladová data lze v takové aplikaci pouţít 

mapy ze sluţby ArcGIS Online, lze vyhledávat v atributech, ve výsledcích proběhnutých 

procesů a tyto výsledky zobrazovat. Mapy lze zobrazovat v jakémkoliv mapovém 

zobrazení, uţivatele aplikace mohou „kreslit“ novou grafiku nebo interaktivně pracovat 

                                                 
17

 K dispozici zde: ArcGIS Resource Center [online]. c1995-2011 [cit. 2011-03-10]. ArcGIS Server .NET Help. 
Dostupné z WWW: 
<http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html>. 



Michal Samiec: Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK 

2011  37 

 

s existující, mezi podporovanými úlohami nechybí geoprocessing. V oblasti editace jsou 

v galerii kódů ve vývojářské podpoře od Esri uvedeny podobné příklady a moţnosti jako u 

Silverlightu. 

ArcGIS API for Flex, ArcGIS Viewer for Flex – podobným způsobem vývoje 

aplikace, avšak zaloţené na technologii Flex. Jedná se o technologii pro vývoj aplikací 

zaloţených na Adobe Flash
18

. ArcGIS API for Flex umoţňuje vytvoření interaktivní 

aplikace pouţívající podklady vypublikované na ArcGIS Serveru zkombinované 

s pouţitím komponent Flexu. Toto řešení umí vyřešit všechny moţnosti, které jsou 

zmíněné u JavaScriptu, kromě toho je navíc moţno – editovat data (pokud jsou 

vypublikovaná jako feature service) a vytvářet mash-upy. ArcGIS Viewer for Flex je jiţ 

vytvořená aplikace připravena k nasazení. Je konfigurovatelná, takţe lze jednoduše přidat 

nástroje a další obsah bez toho, aby bylo třeba něco programovat. Lze také rozšířit 

funkcionalitu aplikace. Toto řešení je ideální, pokud autor aplikace chce mít větší kontrolu 

nad vzhledem a dojmem aplikace.  

Dalšími moţnostmi pro vývoj aplikace, zejména takové, jejich poţadavky jsou širší 

neţ moţnosti výše uvedených technologií, pak jsou .NET Web ADF, Java Web ADF. 

Spolu se základní moţností vývoje aplikace pomocí nástrojů ArcGIS Server 

Managera byla vybrána cesta vývoje prototypu aplikace pomocí technologie Silverlight. 

Důvodem bylo to, ţe pracovník Odboru informatiky, s nímţ byl projekt po celou dobu 

konzultován, měl zkušenosti s aplikací pro jiný odbor úřadu vytvořenou právě tímto 

způsobem. O pouţití dalších vyjmenovaných technologií nebylo uvaţováno. 

4.5.4. Vytváření aplikace a testování 

Po konzultaci s pracovníkem Odboru informatiky byly pro vytvoření aplikace 

zvoleny dvě moţnosti. První byla moţnost vytvořit aplikaci pomocí nástrojů, které má 

ArcGIS Server k dispozici ve webovém manageru. 

Druhou pak byla technologie Silverlight. Pomocí Microsoft Silverlightu se vytvoří 

prototyp aplikace. Tedy uţivatelské prostředí – bannery s nástroji pro práci s mapou a 

                                                 
18

 Pro více informací o Adobe Flex viz zde: Adobe [online]. c2011 [cit. 2011-03-10+. Adobe Flex. Dostupné z 
WWW: <http://www.adobe.com/cz/products/flex/>. 
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editaci, pro překlikávání aktivních vrstev a další náleţitosti, které by aplikace pro 

přehlednou práci měla mít (více v sedmé kapitole věnované popisu aplikace). 

Při práci na aplikaci a testování její funkčnosti bude vyuţito vzdáleného přístupu 

k počítači na Institutu geoinformatiky, na kterém je nainstalován ArcGIS Server 10. 

Průběh vývoje aplikace a její testování je popsáno v další části práce. 

4.5.5. Nasazení aplikace do provozu 

Nasazení aplikace do provozu v intranetu Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje bude provedeno ve spolupráci s pracovníky krajského úřadu, konkrétně Odboru 

informatiky. Jiný způsob implementace aplikace do prostředí KÚ MSK vzhledem k tomu, 

ţe autor jako student a osoba externí vůči IS KÚ nemá k intranetu KÚ ţádný přístup, ani 

není moţný. 

Migrace aplikace do prostředí intranetu krajského úřadu je popsána v rámci šesté 

kapitoly věnující se praktické části projektu. 
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5. Projekt mapové aplikace 

V předchozím textu byla aplikace, která má být výsledkem této práce, detailně 

rozebrána z teoretického pohledu. V kapitole č. 4 byly vysvětleny jednotlivé pojmy 

pouţívané v této práci, bylo nadefinováno, co je pod nimi myšleno. Byl také naznačen 

praktický postup, kterým by měl být vývoj veden a který bude dokumentován v další části 

práce. 

5.1. Analýza a návrh systému 

19
Projekt zpracovávaný v rámci této diplomové práce, tedy webová mapová 

aplikace pro Odbor školství na krajském úřadu v Ostravě, bude vyuţívat pro tvorbu 

aplikace nástrojů ArcGIS Serveru. Tedy technologie, nad kterou má být podle zadání 

postaven. Nepůjde o aplikaci, kterou je nutno naprogramovat „na zelené louce“. Nepůjde 

tedy o systém, kde má objektově orientovaná analýza a návrh při tvorbě své nezastupitelné 

místo. 

Pomocí nástrojů, kterými objektově orientovaná analýza a návrh pro popis tvorby 

systému disponuje, se ale pokusím aplikaci, která má být výsledkem této práce, spíše 

popsat zejména z hlediska toho, jak bude fungovat, kdo k ní bude přistupovat apod. Pro 

tento popis pouţit jazyk UML ve verzi 2.3
20

 

5.1.1. Diagram případů užití 

Diagram případů uţití (use case diagram), který je uveden v příloze této diplomové 

práce, popisuje chování webové aplikace z hlediska přístupu aktérů z vnějšku. Aktéry jsou 

pracovníci krajského úřadu. Uzivatel má moţnost pouze prohlíţet mapové projekty 

v aplikaci (včetně prohlíţení atributů geodat), coţ mu umoţňuje základní práce s mapou 

(zoom, posun v mapě, zjišťování atributů geodat). Aktér Editor má moţnost editovat 

                                                 
19

 Pro zpracování této podkapitoly použity materiály, které jsem vytvořil v rámci semestrálního projektu do 
předmětu Objektově orientovaná analýza a návrh (kód předmětu 548-0041/03) vyučovaného v rámci 
navazujícího magisterského studia. 
20

 Pro bližší informace o UML ve verzi 2.3 viz: OMG [online]. c1997-2011 [cit. 2011-04-04]. UML 2.3. 
Dostupné z WWW: <http://www.omg.org/spec/UML/2.3/>. 
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geodata včetně editace atributů. Aktér Administrator má přístup k administraci aplikace i 

ArcGIS Serveru a má také moţnost přidat do aplikace nový mapový projekt. 

Uzivatelem můţe být kterýkoliv pracovník Odboru školství, mládeţe a sportu, který 

bude aplikaci vyuţívat. Editorem můţe být pracovník Odboru informatiky nebo příp. 

člověk z Odboru školství, pokud by se na odboru rozhodli, ţe pro práci s GIS pověří 

někoho ze svých zaměstnanců. Tato varianta byla uţ v bakalářské práci (viz podkapitola 

2.3) označena jako ideální pro budoucnost GIS na tomto odboru. Jako Administratora pak 

chápeme někoho z Odboru informatiky – tedy člověka, který bude aplikaci na Odboru 

školství poskytovat nezbytnou technickou podporu. 

Webová mapová aplikace má být vytvořena nad ArcGIS Serverem a má fungovat 

v rámci intranetu krajského úřadu. Umístění v intranetu a přístup pracovníku krajského 

úřadu k aplikaci v analýze a návrhu neřeším. Je počítáno s tím, ţe přístup do intranetu mají 

pouze lidé k tomu oprávněni – tedy zaměstnanci krajského úřadu. Dále se počítá s tím, ţe 

editorské či administrátorské zásahy do aplikace bude provádět skutečně jen člověk k tomu 

na Odboru školství určený, příp. někdo z informatiků. Z tohoto pohledu se nepočítá 

s nějakým bezpečnostním nebo jiným rizikem, které by mohlo vzniknout zásahem osoby, 

které není aplikace primárně určena. 

5.1.2. Aktivitní diagram 

Aktivitní diagram (Activity diagram) je druhým diagramem, který v této práci 

pouţiji pro popis chování systému. Tento diagram v našem případě velmi jednoduše 

přehledně popisuje, jaké aktivity v souvislosti se systémem budou vyvíjeny. 

Lidé, kteří budou mít k aplikaci přístup (rovněţ zde není řešen problém 

přihlašování nebo obecně přístupu k intranetu krajského úřadu), budou moci provádět 

jednu ze tří základních aktivit: Prohlizeni, Editace, resp. Administrace. Člověk pracující 

s aplikací samozřejmě bude moct provádět jednu z těchto aktivit podle toho, zda (podle 

výše uvedeného diagramu případu uţití) bude aktérem Uzivatel, Editor nebo 

Administrator. 

Člověk s přístupem k aktivitě Prohlizeni si následně samozřejmě můţe určit, zda 

chce konat aktivitu – ProhlizeniGeodat (čímţ je myšleno celkově prohlíţení mapy, 

prostorových dat vypublikovaných v mapovém projektu prostřednictvím ArcGIS Serveru), 
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nebo ProhlizeniAtributu (čímţ je myšleno zjišťování vlastností těchto prostorových dat). 

Jako samostatná aktivita zde není uvedena práce s mapou, neboť bez této základní 

moţnosti by člověk nemohl nijak prohlíţet prostorová data. 

Člověk s přístupem k aktivitě Editace si následně určí, zda chce konat aktivitu – 

EditaceGeodat (tím je myšleno udělat editaci v prostorovém uspořádání geodat 

v mapovém projektu), nebo EditaceAtributu (změna hodnoty některé vlastnosti týkající se 

prostorových dat). 

Člověk s administratorským přístupem – tedy k aktivitě Administrace – můţe 

administrovat: aplikaci (AdministraceAplikace) nebo ArcGIS Server 

(AdministraceArcGISServeru) či můţe taky provádět aktivitu PridaniMapovehoProjektu 

(myšleno do aplikace přes ArcGIS Server). 

5.1.3. Třídní diagram 

Jednoduchý třídní (class) diagram (je uveden analytický model třídního diagramu – 

bez datových typů u atributů a bez řešení parametrů u metod) řeší strukturu systému. 

Jako třída je zde kromě aktérů z diagramu případů uţití (Uzivatel, Editor, 

Administrator) uvedena např. Aplikace spojená s ArcGISServerem (vztah nadefinován jako 

kompozice, neboť podle zadání se jedná o aplikaci postavenou nad ArcGIS Serverem – bez 

něj by tedy nemohla existovat). Dále je třídou MapovyProjekt spojen také s výše 

uvedeným serverem (tentokrát vztah agregace – mapový projekt můţe plnohodnotně 

existovat bez ArcGIS Serveru, stejně tak naopak). Je spojen i s ArcGISDesktop (podobná 

agregace jako se serverem). Třídami jsou zde ještě OdborovaData a OdborSkolstvi. 

Agregace a kompozice jsou naznačeny pouze na případech tříd Aplikace, 

MapovyProjekt a s tím související ArcGIS Server (vzhledem k tomu, ţe tyto třídy tvoří 

jádro celého systému). 

Vyskytly se dvě vazby m : n, a to Editor – MapovyProjekt a MapovyProjekt – 

OdborovaData. V prvním případě je vztah řešen rozkladem přes relaci ArcGIS Desktopu, 

ve druhém případě přes řekněme „úloţiště dat“ (např. data uloţená v shapefilech, některém 

typu geodatabází apod.). Vazba m : n nebyla identifikována mezi Admin – MapovyProjekt 
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podle té logiky, ţe admin můţe spravovat najednou pouze jeden mapový projekt, coţ je 

jiný případ neţ u výše uvedeného editora. 

5.1.4. Shrnutí 

Tato jednoduchá analýza systému má jako ambici spíše neţ návrh vývoje systému 

popis toho, jak systému bude fungovat nebo kdo k němu bude přistupovat.  Ambicí této 

analýzy je tedy definovat hlavní uţivatele ze strany Odboru školství, příp. Odboru 

informatiky (aktéři v diagramu případu uţití). Kromě uţivatelů také další nezbytné 

komponenty systému – ať jiţ se jedná o odborová data, ArcGIS Server nebo ArcGIS 

Desktop pro tvorbu mapových projektů (tedy třídy v třídním diagramu). A nakonec také 

aktivity, které v souvislosti s prací s aplikací mohou vyvstat (definované v aktivitním 

diagramu). Nepopisoval jsem systém z pohledu, který by směřoval ke konkrétnímu 

programátorskému řešení. Všechny diagramy patřící k této podkapitole jsou uvedeny 

v příloze práce. 

Analýza systém z hlediska dat, se kterými bude pracovat, je uvedena dále v této 

kapitole. 

5.2. Použité programové vybavení 

Pro projekt Webové mapové aplikace pro Odbor školství MSK byly pouţity 

programy: ArcGIS Desktop slouţil pro vytvoření mapových projektů pro aplikaci, součást 

produktu – ArcCatalog – zase pomohl při správě dat. ArcGIS Server (se svou 

komponentou ArcSDE) je serverovou technologií, stejně jako dříve zmínění desktop od 

společnosti Esri. Pouţití této technologie bylo podmínkou vyplývající ze zadání. Tyto 

technologie byly popsány jiţ v dřívějších kapitolách. 

Nejnovější verze serverového produktu ArcSDE 10 je distribuována jako 

komponenta ArcGIS Server. Jeho úkolem je umoţnit uţití relačního SŘBD (angl. DBMS) 

pro prostorová data. Přístup k takové databázi je pak moţný přes komponentu balíku 

ArcGIS, přes ArcCatalog, kde se jednoduchým způsobem dá vytvořit připojení 

k prostorové databázi. ArcSDE patří spolu s personal a file geodatabase mezi základní typy 

geodatabází v produktech společnosti Esri. O správě dat v této serverové variantě ještě 

bude v další části práce zmínka. 
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Obr. 10: Prostředí Microsoft Visual Studia 2010 

MS Visual Studio
21

 zase byl prostředek pro vytvoření prototypu aplikace v 

Silverlightu. 

5.3. Seznámení se s ArcGIS Serverem 10 a sběr požadavků na 

aplikaci 

Prvním bodem zadání práce je seznámení se se serverovou technologií ArcGIS 

Server 10. Dostal jsem přístup pomocí připojení vzdálené plochy k počítači Institutu 

geoinformatiky VŠB-TUO. Tento server fungoval pod operačním systémem Windows 

Server 2008 R2 Datacenter
22

. Tímto jsem získal přístup ke sloţkám počítače, kde bylo 

nutné umístit mapové projekty, aby se daly vypublikovat (ArcGIS Server Users), a ke 

sloţkám počítače, kde bylo nutné umístit vytvořenou aplikaci (tam, kde je nainstalován 

                                                 
21

 Podrobnosti k MS Visual Studiu 2010: Microsoft [online]. c2010 [cit. 2011-01-19]. Microsoft Visual Studio 
2010. Dostupné z WWW: <http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us>. 
22

 Pro bližší informace ohledně operačního systému viz: Microsoft Corporation [online]. 2010 [cit. 2011-01-
17+. Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition Overview. Dostupné z WWW: 
<http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/2008-dc.aspx>. 
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webový server). Ke správě ArcGIS Serveru jsem pouţíval přístupu přes webového 

managera
23

, kterým se přistupuje na počítač, kde je ArcGIS Server nainstalován. 

Poţadavky na aplikaci jsou vyjádřeny hlavními body zadání, jsou také zmíněny na 

konci předchozí kapitoly v části týkající se praktického postupu vývoje aplikace. Základní 

poţadavky na aplikaci by se daly definovat do těchto bodů: pouţití poţadované 

technologie, vytvoření aplikace s poţadovanou funkcionalitou (základní práce s mapou a 

editace prostřednictvím webového klienta) a nasazení v rámci intranetu KÚ (k tomu dojde 

fyzicky aţ přímo na krajském úřadě). Celý projekt se koncentruje na splnění těchto 

základních bodů, které přímo vyplývají ze zadání práce. 

5.4. Návrh vizualizačního mapového projektu 

Vizualizační mapové projekty tematických úloh, jak jsou podklady v podobě MXD 

souborů v zadání práce pojmenovány, byly vytvořeny v prostředí ArcGIS Desktop a 

následně vypublikovány přes ArcGIS Server. 

Vznikly mapové projekty, které jsou následně v projektu pouţity jako náplň 

webové mapové aplikace. Jednotným zdrojem dat pro projekty vizualizující školy na 

území kraje (kromě vektorových a rastrových podkladů) jsou data o školách a školských 

zařízeních z Odboru školství uloţena v databázi přes ArcSDE (viz níţe) vybraná na 

základě SQL příkazu SELECT * FROM skolska_zarizeni WHERE podmínka, který vybere 

jen poţadované typy zařízení. 

Typy škol a školských zařízení tvořící jeden mapový projekt jsou do tohoto 

souboru vybrány na základě atributu TYP_ZAR (typ zařízení). Tento atribut je tvořen 

řetězcem – jeho první znak (písmeno) určuje, zda se jedná o mateřskou, základní, střední 

školu či jiný typ zařízení (viz příloha diplomové práce) a další znaky pak určují, o jaký 

podtyp zařízení se jedná (např. A = mateřské školy, A13 = mateřská škola při zařízení pro 

výkon ústavní-ochranné výchovy). 

Jednotlivé typy škol a školských zařízení, které budou následně tvořit zobrazené 

vrstvy v mapové aplikaci, jsou vizualizovány pomocí samostatných MXD projektů. Bez 

                                                 
23

 Přístup k počítači, kde je ArcGIS Server nainstalován, prostřednictvím webového managera byl přes 
stránku: ArcGIS Server [online]. 2010 [cit. 2011-01-17+. ArcGIS Server Manager. Dostupné z WWW: 
<http://ags10.vsb.cz/AGS10/Manager/>. 
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jakýchkoliv podkladů typu administrativní členění nebo ortofotomapa. Tyto podklady jsou 

uloţeny ve zvláštním mapovém projektu. 

Tabulka 6: Seznam mapových projektů týkajících se úlohy lokalizace škol MSK 

A_materske_skoly.mxd projekt vizualizující čtyři typy mateřských škol 

B_zakladni_skoly.mxd projekt pro dvanáct typů základních škol 

C_stredni_skoly.mxd projekt pro třináct typů středních škol 

D_konzervatore_skoly.mxd dva typy konzervatoří 

E_vyssi_odborne_skoly.mxd dva typy VOŠ 

F_zus_js.mxd 
projekt vizualizující základní umělecké školy a jazykové 

školy s právem státní jazykové zkoušky 

J_ustavni_vychova.mxd projekt pro pět typů zařízení pro ústavní výchovu 

podklady_rastr.mxd rastrový podklad, ortofotomapa České republiky 

podklady_vektor.mxd administrativní členění Moravskoslezského kraje 

Rastrový podklad je tvořen barevnou ortofotomapou ČR s prostorovým rozlišením 

0,5 m. Podklad je připojen jako WMS sluţba, která je poskytovaná aplikací Mapové sluţby 

Portálu veřejné správy
24

. Vektorový podklad je tvořen administrativním členěním 

Moravskoslezského kraje (okresy, ORP, obce a částí města Ostrava). Zdrojem pro 

vytvoření vektorového podkladu se stala data společnosti Arcdata Praha, s. r. o. z digitální 

geografické databáze ArcČR 500. 

Při vytváření mapových projektů byly také nadefinovány editační šablony. Ty 

umoţňují nadefinovat symbol, který bude mít nově vytvořený bod symbolizující školu 

nebo školské zařízení, a také nadefinovat, které atributy budou mít předvyplněnou 

hodnotu. U všech mapových projektů byly nadefinovány hodnoty atributů TYP_ZAR (typ 

zařízení – např. A11) a NAZ_ZAR (název zařízení – např. mateřská škola). 

5.5. Použitá data pro vizualizaci umístění škol v MSK 

                                                 
24

 Seznam dostupných mapových služeb k dispozici zde: Portál veřejné správy České republiky [online]. 
c2005-2008 CENIA [cit. 2011-02-04+. Mapové služby Portálu veřejné správy. Dostupné z WWW: 
<http://geoportal.cenia.cz/cenia_docs/help/sluzby.html>. 
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Data o školách a školských zařízeních, o kterých Odbor školství, mládeţe a sportu 

Moravskoslezského kraje shromaţďuje údaje, jsem dostal k dispozici prostřednictvím 

pracovníka Odboru informatiky. 

5.5.1. Struktura dat 

Data o školských zařízeních byla uloţena v datovém formátu .shp. Tato data byla 

následně exportována do geodatabáze prostřednictvím ArcSDE. Byla zde uloţena jako 

feature class. Pro tento způsob uloţení bylo rozhodnuto na základě konzultace 

s pracovníkem Odboru informatiky. Bylo to nutné z důvodu toho, ţe mapové projekty 

vypublikované přes ArcGIS Server, které mají být editovatelné, musejí mít data uloţena 

právě tímto způsobem. 

Tabulka 7: Seznam atributů v bodové vrstvě škol a školských zařízení na území MSK 

TYP_ZAR NAZ_ZAR PUVCISRAD IDADR 

IDOB PC_BUDOV ADR_JTSK_X ADR_JTSK_Y 

TYP_CIS CIS_D CIS_O ULICE_ID 

NAZEV_UL_A PSC NAZ_POSTA LAU1 

NAZ_LAU1 KOD_OBEC NAZ_OBEC KOD_CAST_D 

NAZ_CAST_D KOD_KU_A NAZ_KU_A IDSO 

TYP_ADRESA ZAD_VCHOD PL_OD CUZKBUD_ID 

IZO IZONEW REDIZO ICO 

Výše je uveden seznam atributů (kromě atributů týkajících se ID objektů a jeho 

typu z hlediska tvaru – shape) ve vrstvě škol a školských zařízení. Některé atributy 

popisují konkrétní školy a zařízení, kterých se daný záznam týká (např. identifikátor školy 

IZO, ředitelství školy REDIZO), další označují polohu školy nebo zařízení ať uţ např. 

z pohledu okresu, obce nebo konkrétní adresy (např. LAU1, KOD_OBEC, NAZ_OBEC 

nebo X a Y souřadnice adresy v JTSK). 

Při zběţném pohledu na data však je vidět několik problémů, které bude třeba 

v budoucnu, pokud mají být data „vyčištěna“, řešit: 
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- u atributu PC_BUDOV je všude hodnota „1“ (zřejmě ne všechna zařízení mají jen 

jednu budovu), 

- atribut ICO není vůbec vyplněn (zváţit vůbec potřebnost takového atributu), 

- atributy IZO a IZONEW jsou u některých zařízení shodné, u jiných ne (pak platí 

atribut IZONEW). 

Pro rozdělení škol a školských zařízení do různých typů slouţí atribut TYP_ZAR, 

který se skládá z písmene a dvou čísel. Písmeno označuje typ zařízení (např. A – 

Předškolní vzdělávání, B – Základní vzdělávání, C – Střední vzdělávání, D – Vzdělávání 

v konzervatoři atd.) a čísla pak označují konkrétnější rozdělení zařízení (např. A11 – 

Mateřská škola, A12 – Mateřská škola pro děti se zdravotním postiţením, A13 - Mateřská 

škola při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy, A14 – Mateřská škola při 

zdravotnickém zařízení atd.). Celý číselník
25

 je součástí přílohy práce. 

5.5.2. Příklad dat 

Níţe je uveden příklad dat jedné konkrétní školy nebo školského zařízení na území 

kraje. Některé z atributů nebyly uvedeny, aby nedošlo k potíţím při zveřejnění těchto dat. 

Příklad dat v původní podobě je uveden v příloze této práce. 

Tabulka 8: Seznam atributů s konkrétními hodnotami školského zařízení v MSK 

TYP_ZAR 

A11 

NAZ_ZAR 

Mateřská škola 

PUVCISRAD 

MSK4357 

IDADR 

30026530449 

IDOB 

xxxx 

PC_BUDOV 

1 

ADR_JTSK_X 

xxxx 

ADR_JTSK_Y 

xxxx 

TYP_CIS 

1 

CIS_D 

36 

CIS_O 

 

ULICE_ID 

0336785 

NAZEV_UL_A PSC NAZ_POSTA LAU1 

                                                 
25

 Číselník je také k dispozici na stránkách ÚIV: Ústav pro informace ve vzdělávání [online]. 2011 [cit. 2011-
01-19+. Číselníky ve školství. Dostupné z WWW: 
<http://founder.uiv.cz/katalog/cslnk.asp?idc=AKDT&ciselnik=Druhy+a+typy+%9Akol+a+%9Akolsk%FDch+za
%F8%EDzen%ED+%28nov%E9%29&aap=on> 
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Chrudimská 74764 Velká Polom CZ0806 

NAZ_LAU1 

Ostrava-město 

KOD_OBEC 

569119 

NAZ_OBEC 

Čavisov 

KOD_CAST_D 

018759 

NAZ_CAST_D 

Čavisov 

KOD_KU_A 

618756 

NAZ_KU_A 

Čavisov 

IDSO 

680621 

TYP_ADRESA 

1 

ZAD_VCHOD 

0 

PL_OD 

20010301 

CUZKBUD_ID 

xxxx 

IZO 

xxxx 

IZONEW 

xxxx 

REDIZO 

600141942 

ICO 

5.5.3. Podkladová data 

Pro podkladová data byla do verze projektu vyvíjené na školním serveru pouţita 

data společnosti Arcdata Praha, s. r. o. z digitální geografické databáze ArcČR 500. Jednalo 

se o verzi 2.0a
26

 aktuální k srpnu 2003, kterou mají přístupnou studenti Institutu 

geoinformatiky VŠB-TUO. Jednalo se o administrativní členění – pouţity polygonové 

vrstvy městských části (týká se pouze statutárního města Ostrava), obcí, ORP, okresů a 

krajů, z nichţ byly vyexportovány ty části vrstev, které se týkají Moravskoslezského kraje. 

Z polygonových vrstev byly také vytvořeny liniové vrstvy hranic městských částí, obcí, 

ORP, okresů a kraje MSK. Podkladová data byla uloţena vzhledem ke své povaze 

(administrativní podklad, do kterého nebude zasahováno, a pokud ano, zřejmě ne více 

uţivateli současně) do personal geodatabase. 

Kromě vektorových podkladových dat byla připojena také rastrová vrstva 

ortofotomapy pomocí WMS sluţby agentury CENIA. Jedná se o barevnou ortofotomapu 

s prostorovým rozlišením 0,5 m, data pro tuto vrstvu byla pořízená společnosti GEODIS 

BRNO, s. r. o. v letech 2005 – 2008. 

                                                 
26

 V případě, že aktuální stav administrativního členění kraje je v současné chvíli odlišný od stavu v srpnu 
2003 (k tomuto termínu je verze 2.0a aktuální) – např. že nějaká obec spadá pod jiný kraj, okres nebo pod 
jinou ORP, autor toto ve vektorových vrstvách zohlednil a upravil. Platí to ve všech případech, kdy jsou 
vektorové podklady z geografické databáze ArcČR 500 v tomto projektu použity. 
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Pro finální verzi projektu budou pouţity podklady Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. Pro finální verzi projektu mohou být podkladové materiály také 

rozšířeny o další vrstvy připojené k projektu prostřednictvím WMS sluţeb. 

5.5.4. Finální verze dat 

Data, tedy zejména myšlena struktura dat – atributy, jejich datové typy, byla do 

aplikace pouţita podle pokynů konzultanta práce přesně v té podobě, v jaké byla přijata 

z krajského úřadu. Kromě základních údajů o škole či školském zařízení atributy sledovaly 

také umístění školy, kódy IZO, RED_IZO či IČO. 

Tabulka 9: Atributy k editaci v úloze naplněnosti MŠ v MSK 

Název atributu Datový typ Délka Popis 

TYP_ZAR Text 6 

Typ zařízení (Číselník ÚIV druhů a 

typů škol a školských zařízení 

součástí přílohy) 

NAZ_ZAR Text 49 Název zařízení 

NAZEV_UL_A Text 60 Název ulice, na které je zařízení 

CIS_D Long Int 10 Číslo popisné budovy zařízení 

CIS_O Text 6 Číslo orientační budovy zařízení 

NAZ_OBEC Text 60 Název obce, ve které je zařízení 

Výše jsou uvedeny v tabulce nejdůleţitější atributy, které bude třeba vyplnit vţdy, 

kdyţ bude přidaná nová škola nebo školské zařízení. Celá tabulka s atributy, datovými 

typy a slovním popisem atributů podobná těm, které jsou uvedeny níţe v této kapitole u 

dalších úloh, je vzhledem ke svému většímu rozsahu součástí přílohy práce. 

5.6. Další mapové projekty 

Další mapové projekty, které jsou součástí webové mapové aplikace, byly 

vytvořeny rovněţ jako podklady zmíněné u předešlé úlohy v prostředí ArcGIS Desktop a 

vypublikovány přes ArcGIS Server. 
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Tabulka 10: Seznam mapových projektů týkajících se úlohy naplněnosti MŠ v MSK 

ms_msk_07.mxd projekt vizualizující naplněnost MŠ v obcích kraje 

aktuální k září 2007 (pro školní rok 2007/2008) 

ms_msk_08.mxd projekt vizualizující naplněnost MŠ v obcích kraje 

aktuální k září 2008 (pro školní rok 2008/2009) 

ms_msk_09.mxd projekt vizualizující naplněnost MŠ v obcích kraje 

aktuální k září 2009 (pro školní rok 2009/2010) 

ms_msk_10.mxd projekt vizualizující výhled naplněnosti MŠ v obcích 

kraje, výhled pro září 2010 (pro školní rok 2010/2011) 

ms_msk_11.mxd projekt vizualizující výhled naplněnosti MŠ v obcích 

kraje, výhled pro září 2011 (pro školní rok 2011/2012) 

ms_msk_zm0807.mxd změna v naplněnosti MŠ v obcích kraje mezi roky 2007 

a 2008 (tedy mezi odpovídajícími školními roky) 

ms_msk_zm0908.mxd změna v naplněnosti MŠ v obcích kraje mezi roky 2008 

a 2009 (tedy mezi odpovídajícími školními roky) 

ms_msk_zm1009.mxd výhled změny v naplněnosti MŠ v obcích kraje mezi 

roky 2009 a 2010 (tedy odpovídajícími školními roky) 

ms_msk_zm1110.mxd výhled změny v naplněnosti MŠ v obcích kraje mezi 

roky 2010 a 2011 (tedy odpovídajícími školními roky) 

ms_msk_podklad.mxd administrativní členění Moravskoslezského kraje 

Tyto mapové projekty zobrazují naplněnost kapacit mateřských škol v kraji na 

úroveň obcí. Jedním z atributů dat pouţitých v této úloze je uloţena hodnota (v procentech 

– v rozmezí 0 aţ 100, příp. více, pokud je překročena plánovaná kapacita MŠ), která je 

následně zobrazena v mapě. Jednotlivé polygony obcí MSK jsou vybarveny barvou, která 

indikuje právě míru obsazenosti kapacit mateřských škol v dané obci. Jedná se o nepravé 

kartogramy (KAŇOK 1999, s. 166), neboť kvantitativní data nejsou přepočtena na 

jednotku plochy. 

Dále vznikly mapové výstupy zobrazující, jak se změnila naplněnost kapacit 

mateřských škol v obcích MSK mezi jednotlivými po sobě jdoucími školními roky. Kromě 
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těchto nepravých kartogramů vznikl k této úloze ještě jeden mapový projekt, ve kterém 

jsou vrstvy administrativního členění kraje. 

Příklady těchto výstupů jsou uvedeny v příloze práce. Avšak u map zobrazující data 

Odboru školství vţdy s upravenou legendou tak, aby nešla odečíst hodnota (viz 

podkapitola 2.4. Semestrální projekt). 

5.7. Použitá data pro naplněnost MŠ v MSK 

V úloze naplněnosti mateřských škol v obcích kraje bylo pouţito dvou typů dat – 

získal jsem informace o kapacitách a počtech dětí v daných zařízeních v kraji a informace 

o počtech dětí narozených v posledních letech v obcích kraje. 

5.7.1. Původ dat 

Data o kapacitách jednotlivých MŠ na území kraje a počtech dětí, které je 

navštěvují, jsem měl k dispozici od pracovníka Odboru informatiky, který byl 

konzultantem práce. Data pocházela z Odboru školství. Dále pro první verzi analýzy bylo 

pouţito dat o demografické situaci v obcích kraje – tedy kolik dětí se v posledních letech 

narodilo
27

 a kolik dětí v nejbliţších letech bude v předškolním věku (3 – 6 let). Tato data 

mi byla poskytnuta vedoucí práce a zdrojem byl ČSÚ. 

Výše bylo uvedeno, ţe se jedná o „první verzi analýzy“. Ţádná další verze prozatím 

nebyla uskutečněna, ani se na ni nepracuje. Ale jak jiţ bylo uvedeno v práci dříve (viz 

podkapitola 2.4. Semestrální projekt), jsou jisté faktory, které by bylo vhodné do analýzy 

zapracovat, aby byl výsledek – tedy výhled, jakým způsobem se změní naplněnost MŠ 

v jednotlivých obcích a z toho vyplývající vytipování oblastí, kde můţe být problém 

s volnými místy v MŠ – bliţší realitě a tak říkajíc „pouţitelnější“. 

5.7.2. Finální verze dat 

                                                 
27

 Počtem dětí narozených v dané obci je myšleno, kolik dětí skutečně v dané obci v daném roce přibylo tím, 
že se narodily rodičům, kteří zde měli trvalé bydliště. Tato data nejsou zkreslena např. tím, že ve městě 
nebo větší obci funguje nemocnice nebo porodnice. Šlo o to, kde dané děti mají po narození trvalé bydliště, 
a ne o to, kde se fyzicky narodily. 
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Data o naplněnosti mateřských škol v obcích kraje pro roky 2007 až 2009 a výhled 

naplněnosti MŠ pro roky 2010 a 2011 (aktuální vţdy k září daného roku) vznikla takto: 

- naplněnost MŠ na úrovni obcí – byla k dispozici data o počtech dětí v kaţdém 

jednotlivém zařízení v kraji a data o kapacitě daných zařízení, tato data se zobecnila 

na úroveň obcí (bylo tedy vypočteno, kolik dětí v dané obci navštěvuje některou ze 

školek na území obce, a jaká je celková kapacita zařízení tohoto typu v obci) a 

vypočetla se naplněnost (tedy prostý podíl počtu dětí v MŠ / kapacita MŠ a 

převedeno na procenta), 

- výhled naplněnosti MŠ (zapracování dat o demografické situaci obce) – byla 

k dispozici data o počtech dětí narozených v dané obci v posledních letech, pro 

roky 2010 resp. 2011 tedy byl znám počet dětí, které v daném roce budou tříleté (a 

tedy budou nastupovat do MŠ), a byl také znám počet dětí, které budou šestileté (a 

budou MŠ opouštět na ZŠ) – z toho bylo odvozeno, o kolik dětí se změní (buď 

přibude, nebo ubude) počet dětí aktuálně navštěvující školku (resp. všechna 

zařízení v obci) a jak se to projeví při stávající kapacitě na naplněnosti MŠ v dané 

obci, 

- změny v naplněnosti – tato data vznikla jednoduchým porovnáním následujícího 

školního roku a školního roku předcházejícího (např. pokud v obci jsou kapacity 

MŠ v jednom roce naplněny z 80 % a v druhém ze 75 %, v mapě znázorňující 

změny mezi těmito roky bude mít daná obec hodnotu -5 %). 

Jak jiţ bylo v této práci zmíněno – tento způsob analýzy vývoje naplněnosti kapacit 

mateřských škol v obcích kraje není zdaleka dokonalý a bylo by velmi vhodné započítat 

řadu dalších faktorů. Není např. vůbec počítáno s migrací dětí do jiné obce, např. s rodiči, 

kteří sem dojíţdějí za prací, příp. s trvalým vystěhováním dětí narozených v dané obci 

jinam apod. Uvedení dat vizualizovaných mapovými projekty v této aplikaci má pro 

pracovníky Odboru školství spíše demonstrativní charakter – aby si mohli podobný typ 

výstupů osahat a představit si, jakým způsobem jim mohou v jejich práci pomoci. 

Níţe je uvedena tabulka s atributy, které jsou určeny k editaci ve vypublikovaných 

mapových sluţbách pouţitých v aplikaci. U kaţdé z úloh v aplikaci je k editaci určen jen 

ten atribut, který dané úloze odpovídá. 
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Tabulka 11: Atributy k editaci v úloze naplněnosti MŠ v MSK 

Název atributu Datový typ Délka
28

 Popis 

napl_07 Float 5;2 Naplněnost MŠ v MSK 2007/08 

napl_08 Float 5;2 Naplněnost MŠ v MSK 2008/09 

napl_09 Float 5;2 Naplněnost MŠ v MSK 2009/10 

napl_10 Float 5;2 Výhled naplněnosti na 2010/11 

napl_11 Float 5;2 Výhled naplněnosti na 2011/12 

zmena_0807 Float 5;2 Změna mezi roky 2007 a 2008 

zmena_0908 Float 5;2 Změna mezi roky 2008 a 2009 

zmena_1009 Float 5;2 Výhled změny mezi 2009 a 2010 

zmena_1110 Float 5;2 Výhled změny mezi 2010 a 2011 

5.7.3. Podkladová data 

Data pouţitá do mapových projektů tvořících podklad souborů vizualizujících 

naplněnost MŠ v MSK mají stejný původ, jako data uvedená v podkapitole 5.5.3. Byla 

pouţita data společnosti Arcdata Praha, s. r. o. z digitální geografické databáze ArcČR 500. 

Jednalo se o administrativní členění – pouţity polygonové vrstvy obcí, ORP, okresů a 

krajů, z nichţ byly vyexportovány ty části vrstev, které se týkají Moravskoslezského kraje. 

Z polygonových vrstev byly také vytvořeny liniové vrstvy hranic obcí, ORP, okresů a kraje 

MSK. Podkladová data byla uloţena vzhledem ke své povaze (administrativní podklad, do 

kterého nebude zasahováno, a pokud ano, zřejmě ne více uţivateli současně) do personal 

geodatabase. 

5.8. Testovací vrstva 

Pro testovací vrstvu byl vytvořen samostatný MXD dokument, který byl 

vypublikován jako mapová sluţba. Byly pouţity stejné podklady, jako u výše zmíněných 

                                                 
28

 Délka atributu ve tvaru precision;scale. Precision = celková délka řetězce, scale = počet číslic za 
desetinnou čárkou. 
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mapových dokumentů zobrazujících naplněnost MŠ v MSK, zdrojem je tedy rovněţ 

ArcČR 500. Do polygonové feature class uloţené v geodatabázi spravované přes ArcSDE 

byl přidán jeden sloupec, ten byl pojmenován „testovaci“ a byla do něj pro vizualizaci 

nakopírovaná data naplněnosti MŠ v jednom ze sledovaných let. Hodnoty v tomto sloupci 

následně bude moţno v aplikaci editovat a změny budou ihned patrné přímo v aplikaci. 

Tabulka 12: Atributy k editaci v testovací vrstvě 

Název atributu Datový typ Délka
29

 Popis 

testovaci Float 10;5 

Místo pro testovací hodnoty – 

atribut vhodný pro jakékoliv 

hodnoty určené k vizualizaci 

5.9. Uložení a zdroj dat 

Bliţší vysvětlení pouţívaných pojmů – buď pro způsoby uloţení dat (např. bliţší 

informace k produktu ArcSDE), nebo týkajících se zdrojů dat pouţitých v aplikaci (zejm. 

WMS sluţba agentury CENIA a geografická databáze ArcČR 500). 

5.9.1. Shapefile, personal a file geodatabase 

V projektu bylo pouţito několik způsobů uloţení dat. Data o školách a školských 

zařízeních byla z krajského úřadu zaslána v datovém formátu Esri Shapefile. Takto uloţena 

data ale není moţno po vypublikování přes ArcGIS Server editovat prostřednictvím 

webového klienta, tato moţnost je jen při uloţení do geodatabáze spravované přes 

ArcSDE. Všechna data, která tedy měla být přístupná k editaci, jsou uloţena tímto 

způsobem. 

Kromě dat určených k editaci jsou v aplikaci několikrát pouţity i podklady, které 

nejsou primárně určeny k editaci a tvoří jen mapový podklad (hlavně administrativní 

členění MSK) pro vizualizovaná data. Tato data byla uloţena lokálně v jednom z typů 

lokálních geodatabází od Esri (file nebo personal) – konkrétně v personal gdb. 

                                                 
29

 Délka atributu ve tvaru precision;scale. Precision = celková délka řetězce, scale = počet číslic za 
desetinnou čárkou. 
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30
Vlastnosti personal geodatabase – data uloţena v .mdb souboru, coţ je soubor 

Microsoft Accessu, omezení dat na 2 GB, podporuje pouze jednoho editora (čili pro editaci 

nemůţe přistupovat více uţivatelů současně). 

Vlastnosti file geodatabase – data jsou uloţena v souborovém systému, teoreticky 

bez omezení velikosti (tabulky mohou mít aţ 256 TB dat), za určitých okolností můţe 

přistupovat více editorů současně (editují-li v různých tabulkách, feature classech nebo 

feature datasetech). 

Vzhledem k charakteru dat (administrativní členění MSK, kde se neočekává 

pravidelné zanášení změn) bohatě stačí pro uloţení těchto dat personal geodatabase. 

5.9.2. ArcSDE 

ArcSDE
31

 v nejnovější verzi 10 je jiţ distribuovaná jako komponenta produktu 

ArcGIS Server. Data (např. jako feature class) jsou fakticky uloţena jako tabulky v jednom 

z typů relačních databází (v případě školního serveru se jedná o databázi Microsoft SQL 

Server). Data jsou následně spravována prostřednictvím ArcCatalogu tak, jako by byla 

uloţena lokálně. Tento způsob správy dat následně umoţňuje přístup více uţivatelů 

přistupujících pouze k prohlíţení dat, tak více uţivatelů editujících data najednou. 

Pouţití tohoto způsobu správy dat bylo podmínkou pro vypublikování mapové 

sluţby na ArcGIS Server s aktivní moţností Feature Access. Jedná se o jednu z voleb, 

kterou má uţivatel ArcGIS Serveru moţnost zatrhnout při vypublikovávání mapové 

sluţby. Toto je podmínkou, aby mapová sluţba mohla být následně přiřazena k editaci přes 

webového klienta. 

5.9.3. Další zdroje dat 

                                                 
30

 Informace o vlastnostech file a personal geodatabase a ArcSDE čerpány z: Esri [online]. c1995-2011 [cit. 
2011-01-19]. Single-User Geodatabases. Dostupné z WWW: 
<http://www.esri.com/software/arcgis/geodatabase/single-user-geodatabase.html> a z ArcGIS Resource 
Center [online]. c1995-2010 [cit. 2011-03-17]. Types of geodatabases. Dostupné z WWW: 
<http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//003n00000007000000.htm>. 
31

 Stručný popis tohoto produktu je uveden také v podkapitole 5.2.3. ArcSDE 10. 
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Jako zdroj ortofotomapy pouţité v aplikaci byl pouţit zdroj agentury CENIA. 

CENIA
32

 je Česká informační agentura životního prostředí a na Portálu veřejné správy 

České republiky
33

 zveřejňuje řadu mapových sluţeb přístupných prostřednictvím WMS. 

Bliţší informace na níţe uvedených odkazech. 

Jako zdroj vektorových podkladů pouţita geografická databáze ArcČR 500 v. 2.0a.  

Veškeré informace k ArcČR 500 jsou uvedeny v souboru Popisv20a.PDF, který je 

přiloţen k této práci na DVD nosiči. 

Pro rastrový podklad ortofotomapy i vektorové vrstvy pouţité v tomto projektu 

platí, ţe mohou být při implementaci na krajském úřadě nahrazeny podklady, které má 

Odbor informatiky MSK k dispozici. 

 

 

                                                 
32

 CENIA, česká informační agentura životního prostředí [online]. 2011 [cit. 2011-03-17+. Dostupné z WWW: 
<http://www.cenia.cz/>. 
33

 Portál veřejné správy České republiky [online]. c2005-2011 [cit. 2011-03-17+. Dostupné z WWW: 
<http://geoportal.cenia.cz/>. 
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6. Tvorba mapové aplikace 

Tato kapitola popisuje praktickou část tvorby webové mapové aplikace pro Odbor 

školství MSK. Je popsán způsob uloţení dat, pouţitá technologie pro vytvoření aplikace. 

Je také vylíčen postup tvorby aplikace, testování na školním serveru a migrace aplikace do 

intranetu krajského úřadu. 

6.1. Příprava na praktickou část 

Před samotným vytvářením nástrojů pro editaci dat v mapových projektech nebo 

vývojem mapové aplikace bylo nutné připravit podklady. Tedy mít k dispozici data a 

mapové projekty (ve formátu MXD), toto uloţeno na serveru a vypublikováno přes 

ArcGIS Server. 

6.1.1. Hotové mapové projekty 

Mapové projekty, které byly blíţe představeny v předchozí kapitole, byly před 

samotnou tvorbou aplikace vypublikovány přes školní ArcGIS Server 10. 

Pro vizualizaci škol na území kraje bylo připraveno devět souborů MXD (sedm 

s daty o školách a školských zařízeních a dva s rastrovými a vektorovými podklady), pro 

úlohu naplněnosti MŠ v MSK deset souborů MXD (pět s daty o naplněnosti v posledních 

letech nebo výhledem do nejbliţších let, čtyři s daty o změnách mezi jednotlivými lety a 

jeden s vektorovými podklady) a jeden MXD soubor tvořící testovací vrstvu. 

Mapové projekty se prostřednictvím ArcGIS Server Manageru vypublikují jako 

Map Service, tedy mapová sluţba. Kromě nich se zde ještě můţe nacházet Geometry 

Service s názvem Geometry
34

 – ta můţe být na serveru jen jedna, její význam je v tom, ţe 

pomáhá aplikací s geometrickými výpočty např. u počítání délek, obsahů ploch nebo při 

tvorbě bufferů. 

                                                 
34

 Zdroj informace – webová nápověda Esri: ArcGIS Resource Center [online]. c1995-2011 [cit. 2011-02-04]. 
Geometry services. Dostupné z WWW: 
<http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#/Geometry_serv
ices/009300000027000000/>. 
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6.1.2. Připravená data 

Data, která jsou pouţívána ve výše zmíněných mapových projektech a jsou uloţena 

v lokálních geodatabázích (file nebo personal), musí být rovněţ umístěna na stejném 

serveru jako soubory mapových projektů. Bliţší vysvětlení rozdílů tohoto způsobu uloţení 

dat nebo význam správy dat uloţených v geodatabázi přes ArcSDE vysvětlen kompletně 

v předchozí kapitole. Spolu s přenesením MXD souborů na školní server byla tedy 

zkopírovaná také zdrojová data, která byla uloţena v personal gdb. 

 

Obr. 11: Náhled na okno ArcGIS Server Manageru s přehledem mapových služeb připravených pro 
aplikaci 

Výjimku tvořily rastrové podklady, které byly připojeny pomocí WMS sluţby 

z portálu CENIA. A také data, která byla pouţita v mapových sluţbách, které mají být 

editovatelné prostřednictvím webového prohlíţeče. Tato data musejí být uloţena 

v geodatabázi spravované přes ArcSDE. Bliţší informace jsou v předchozí kapitole. 

6.1.3. Vypublikování služeb 

Postup vypublikování mapové sluţby včetně podmínek, které musí být splněny, je 

v jednotlivých krocích popsán v příloze této diplomové práce. 
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6.2. Silverlight 

Jednou z moţností vytvoření webové mapové aplikace pracující s podklady 

z ArcGIS Serveru je postavit tuto aplikaci na technologii Silverlight od společnosti 

Microsoft. Proto zde zařazuji podkapitolu se stručným představením této technologie. 

6.2.1. Charakteristika technologie 

„Microsoft Silverlight je nejmodernější technologie pro internetové prohlížeče. Je 

to platforma určená pro tvorbu dynamického online obsahu a interaktivní práce s ním. 

Kombinuje text, vektorovou i bitmapovou grafiku, animace a video. Pomocí malé stažitelné 

komponenty (plug-in) umožní interaktivní ovládání her nebo aplikací a přehrávání 

multimédií ve většině současných webových prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Safari, 

Opera, Chrome) na platformách Windows a Mac OS X. Na Linuxu je dostupný pod názvem 

Moonlight, vyvinutý společností Novell.“
35

 

Mezi nejzajímavější vlastnosti patří moţnost streamování videa ve vysokém 

rozlišení, bezproblémové a plynulé přehrávání, má desítky vysoce kvalitních, plně 

upravitelných ovládacích prvků – např. prvky pro tabulky, média, úpravu rozlišení, 

stromový pohled na strukturu apod. 

6.2.2. Příklady projektů 

Během krátké doby posledních několika let byla vytvořena nepřeberná řada aplikací 

umístěná na spoustu webů. V prostředí internetu se objevila i řada velkých projektů 

postavených na této technologii. Na tomto místě bych uvedl několik příkladů pouze 

z českého prostředí
36

: 

- stránka seriálů TV Nova – dále také ţivé vysílání této stanice a stránky některých 

jejích pořadů, 

- TVhokej.cz – ţivé vysílání zápasů Tipsport extraligy ledního hokeje, 

- Autosalon TV – stránky pořadu televize Prima. 

                                                 
35

 Informace o platformě Silverlight na českém webu společnosti Microsoft zde: Microsoft Web [online]. 
c2011 [cit. 2011-01-19+. Silverlight. Dostupné z WWW: <http://www.microsoft.com/cze/web/silverlight/>. 
36

 Výše zmíněné projekty: *online+. *cit. 2011-01-19+. Dostupné z WWW: <http://tv.nova.cz/>, 
<http://tv.hokej.cz/>, resp. <http://autosalontv.cz/>. 
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Obr. 12: Příklad aplikace vytvořené v prostředí Silverlight 

6.2.3. Co je potřeba pro vývoj aplikace 

Pro to, aby uţivatele mohli na svém počítači prohlíţet webové stránky vyuţívající 

funkcionality Silverlightu, musí mít nainstalovánu aktuální verzi doplňku prohlížeče. 

Instalační program identifikuje, jaká verze doplňku jiţ je nainstalována, a v případě, je-li 

na webu k dispozici novější, doplněk aktualizuje. (LACKO 2010, s. 19) 

Pro vývoj rozhraní zaloţeného na technologii Silverlight slouţí dva základní 

nástroje – kromě Microsoft Visual Studia, jehoţ verze 2010 byla vybrána pro vytvoření 

tohoto projektu, je k dispozici ještě Microsoft Expression Blend. (LACKO 2010, s. 22) 

Stručný popis programového vybavení, MS Visual Studia, byl jiţ zmíněn dříve. Rozdíl 

mezi tímto programem a Expression Blendem je v tom, ţe druhý zmíněný je primárně 

určen pro designéry a Visual Studio pro vývojáře. To při psaní kódu poskytuje mnohem 

vyšší komfort v podobě interaktivní nápovědy. (LACKO 2010, s. 30) 

Dalším potřebným doplňkem je Silverlight Toolkit, který obsahuje další ovládací 

prvky nezahrnuté v základních vývojářských kitech. Aktuální verze pro Visual Studio 2010 

nese název Silverlight 4 Tools a po nainstalování je k dispozici pět šablon pro tvorbu 

Silverlight aplikací – např. Silverlight Application nebo Silverlight Class Library. 

(LACKO 2010, s. 29) 
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Posledním potřebným doplňkem je soubor, který nainstaluje ArcGIS API for 

Microsoft Silverlight/WPF. Aktuálně je k dispozici verze 2.1
37

. Umoţňuje vytvářet webové 

a desktopové aplikace vyuţívající moţností mapových nebo geoprocessingových sluţeb, 

které mohou být poskytovány např. ArcGIS Serverem. API je postaveno na platformách 

Microsoft Silverlight a WPF a je integrováno právě s MS Visual Studiem 2010. Po 

nainstalování jsou k dispozici další tři šablony – např. ESRI Silverlight Standard Map 

Application atd. 

6.2.4. Jazyk XAML 

Výsledkem grafického návrhu prezentačního prostředí aplikace je kód 

v deklarativním značkovacím jazyce XAML. Jedná se o vektorově grafický, na XML 

postavený jazyk slouţící k definování prezentační vrstvy grafického prostředí. Patří do 

rodiny značkovacích jazyků. Důsledně dodrţuje syntaktická a sémantická pravidla XML 

dokumentu. „XAML aplikace nabízejí širší možnosti uživatelského prostředí, vyšší 

bezpečnost a jednodušší vývoj. Pomocí lehce čitelného a editovatelného XML formátu je 

možné definovat uživatelské rozhraní aplikace odděleně od řídícího kódu. Možnosti takto 

definovaného uživatelského rozhraní nejsou v podstatě nijak omezené.“ (LACKO 2010, s. 

60) 

 

Obr. 13: Demonstrace XAML na příkladu nově založeného Silverlight projektu 

6.2.5. Anatomie Silverlight projektu 
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 Informace k dispozici na ArcGIS Resource Center [online]. 2010 [cit. 2011-01-27]. ArcGIS API for Microsoft 
Silverlight/WPF. Dostupné z WWW: <http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/index.html>. 
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Po vytvoření Silverlight projektu se dá prozkoumat, z jakých komponent se projekt 

skládá: 

- Testovací webová aplikace – ta je nutná pro fázi ladění a testování Silverlight 

aplikace, protoţe Silverlight aplikaci není moţné bez hostitelské webové stránky 

spustit. Její název je NazevprojektuTestPage.html. Tato stránka obsahuje HTML 

kód pro inicializaci prostředí Silverlight. 

- Silverlight aplikace – obsahuje tyto hlavní komponenty: 

o Nazevprojektu.csproj – XML soubor s informacemi o projektu, o souborech, 

ze kterých se projekt skládá atd., 

o MainPage.xaml – XAML dokument, který obsahuje definici prezentační 

vrstvy aplikace, např. definici vizuálních prvků, pozadí apod., 

o MainPage.xaml.cs – soubor obsahuje kód obsahující aplikační logiku na 

pozadí XAML dokumentu, 

o App.xaml – obsahuje informace důleţité pro sestavení projektu, např. 

seznam resources, 

o App.xaml.cs – obsahuje inicializační kód, který se spustí po zavedení 

Silverlight aplikace a kód pro obsluhu kritických chyb. 

- Silverlight aplikace po sestavení – v etapě sestavení aplikace je XAML kód 

přeloţen do assembly souboru. Tento soubor má příponu XAP (Silverlight 

Application Package). Soubor je archiv vytvořený pomocí kompresního algoritmu 

ZIP. Tento archiv obsahuje minimálně dva soubory: 

o AppManifest.xaml – který obsahuje údaje o DLL knihovnách, jejích 

vstupních bodech apod., a dále soubor 

o Nazevprojektu.dll 

(LACKO 2010, s. 352 – 358) 

6.3. Vytvoření prototypu pomocí technologie Silverlight 
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Po konzultaci s pracovníkem Odboru informatiky byly vybrány dvě moţnosti, jak 

sestavit webovou mapovou aplikaci. Byl vytvořen prototyp aplikace prostřednictvím 

technologie Silverlight. Následně byly jeho výhody a nevýhody porovnány s aplikací, která 

se dá vytvořit prostřednictvím nástrojů ArcGIS Server Managera. Technologie Silverlight 

byla vybrána díky zkušenostem, které měl konzultant na Odboru informatiky s podobným 

projektem v jiné oblasti. 

6.3.1. Příprava, podklady 

Příprava před tvorbou aplikace prostřednictvím technologie Silverlight je detailně 

popsaná v podkapitole 6.1. Příprava na praktickou část. Vytvořené mapové projekty 

musejí být uloţeny na patřičném místě na serveru. Data – v případě podmínky moţnosti 

editace – musejí být spravována prostřednictvím ArcSDE. Následně jsou vypublikovány 

mapové sluţby na ArcGIS Serveru. 

To jsou základní podmínky a jsou shodné i pro jakýkoliv jiný způsob tvorby 

webové aplikace. Podstatou je totiţ dostat URL adresu mapové sluţby, která se následně 

při tvorbě aplikace pouţije. 

6.3.2. Postup tvorby aplikace 

Vytváření webové mapové aplikace v Silverlightu probíhalo v prostředí programu 

Microsoft Visual Studio 2010. Při tvorbě aplikace bylo pracováno s materiály a 

informacemi, které k tomuto způsobu řešení webových aplikací zveřejnila společnost 

Esri
38

. 

Tvorba aplikace zjednodušeně řečeno probíhala tak, ţe byly vybírány z podkladů 

Esri ty elementy, které aplikace měla mít, a následně byly upraveny tak, aby fungovaly 

podle představ autora. Příklady výše uvedených „elementů“ (na webu Esri pouţitý výraz 

„samples“, čili vzorky) bylo nutné aktualizovat zejména o URL adresy mapových sluţeb. 

To proto, aby aplikace pracovala s autorem vytvořenými sluţbami a ne se vzorovými 

sluţbami od Esri. 
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 Podpora pro vývojáře webových aplikací v Silverlightu od Esri k dispozici zde: ArcGIS Resource Center 
[online]. c1995-2010 [cit. 2011-04-01+. ArcGIS API for Microsoft Silverlight/WPF. Dostupné z WWW: 
<http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/help/index.html>. 
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Visual Studio při zaloţení nového projektu aplikace Silverlight automaticky vytvoří 

všechny potřebné soubory, který takovýto projekt pro své fungování musí mít. Editor 

takového projektu pak následně musí upravovat dva soubory – MainPage.xaml a 

MainPage.xaml.cs. Jejich popis je uveden výše. Jednoduše řečeno – v prvním ze souboru 

se tvoří kód v XAML (coţ je jazyk zaloţený na XML pro definování vzhledu aplikace) a 

ve druhém souboru pak kód v C# (pro definování funkčnosti aplikace). V situaci, kdy autor 

chce zakomponovat nový element do aplikace, musí podle vzoru od Esri vzít kód, který 

daný element popisuje, jak v XAML tak i v C# a musí jej zakomponovat do jiţ existujících 

kódů ve výše zmíněných dokumentech. 

V příloze diplomové práce jsou uvedeny obsahy obou souborů. Tedy jak kód 

v XAML pro deklarování vzhledu aplikace, tak kód v C# pro definování funkčnosti. Autor 

musel upravovat kód zejm. v XAML – bylo nutno definovat vlastní mapové sluţby nebo 

české popisky elementů aplikace, některé části kódu jsou okomentovány. Kód v C# uveden 

pro názornost. 

6.3.3. Zhodnocení řešení 

Výhodou aplikace je moţnost „vyhrát si“ se vzhledem aplikace, rozmístěním 

elementů aplikace apod. Toto řešení je tedy ideální při tvorbě webové aplikace, která má 

upoutat designem, která má prezentovat něco na veřejnosti. Nevýhodou je naopak 

komplikovanější správa – např. při zařazování nových úloh do aplikace nutno šahat přímo 

do kódu. 

6.4. Vytvoření aplikace přes ArcGIS Server Managera 

Tato moţnost je v podstatě základní moţností vytvoření aplikace pouţívající 

podklady vypublikované přes ArcGIS Server. Je totiţ postavena na nástrojích, které jsou 

zakomponovány přímo v ArcGIS Server Manageru, prostřednictvím něhoţ se provádí 

nastavení různých parametrů AGS, včetně vypublikování mapových a jiných sluţeb. 

6.4.1. Příprava, podklady 
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Příprava před tvorbou aplikace prostřednictvím nástrojů ArcGIS Server Managera a 

vytvoření podkladů se naprosto shoduje s postupem uvedeným v předchozí podkapitole i 

na začátku této šesté kapitoly. Jediným rozdílem je to, ţe při práci přes ArcGIS Server 

Managera nepotřebujeme přímo URL adresy. Vypublikované sluţby, které chceme 

v aplikaci pouţít, se dají vybrat ze seznamu sluţeb. 

6.4.2. Postup tvorby aplikace 

Postup tvorby aplikace se dá v bodech shrnout takto: 

- mít v pořádku podklady (mapové projekty a data uloţena v případě poţadované 

editace v ArcSDE), mít je uloženy na serveru, vyřešen přístup k nim (otázka 

přístupových práv se řešila aţ při implementaci aplikace do prostředí krajského 

úřadu, při práci na aplikaci na školním serveru z pochopitelných důvodů, kdy 

k datům kromě autora nikdo jiný nepřistupoval, nebylo nijak řešeno) a 

vypublikované mapové projekty, 

- samotné vytvoření aplikace je následně otázkou nastavování parametrů v několika 

krocích, kterými autora provede wizard v ArcGIS Server Manageru – nastavit se 

dá: název a popisek aplikace, dá se nadefinovat, které vrstvy mají v aplikaci být 

zobrazovány a jak (průhlednost, vrstva implicitně aktivní nebo ne apod.), dá se 

nastavit také způsob zobrazování atributů, dá se aplikaci také přiřadit funkcionalita 

atd. 

Pro bliţší popis jednotlivých kroků tvorby aplikace tímto způsobem viz příloha této 

práce. Tam je uveden dokument vytvořený před implementací aplikace do prostředí 

krajského úřadu. Jsou tam uvedeny také důleţité body a problémy, které bylo třeba při 

implementaci vyřešit. Jak konkrétně bylo jejich řešení provedeno, je následně uvedeno na 

konci této kapitoly v pasáţi věnované implementaci aplikace. 

Náhled takto vytvořené aplikace je rovněţ v příloze jako samostatný snímek 

obrazovky, tak v materiálech slouţících jako uţivatelská dokumentace aplikace. 

6.4.3. Zhodnocení řešení 
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Velkou výhodou takto vytvořené aplikace je velice snadná správa. Na jednom místě 

pouze několika jednoduchými nastaveními lze vypublikovat sluţbu (samozřejmě v případě, 

ţe je vytvořen mapový projekt a uloţen na daném místě), přidat ji do aplikace a také 

provádět další nastavení aplikace. 

6.5. Další možnosti řešení 

Kromě dvou výše zmíněných moţností, které byly vybrány pro tvorbu aplikace, 

existuje ještě několik dalších způsobů, jimiţ je moţno vytvořit webovou mapovou 

aplikaci
39

. Jsou to moţnosti tvorby aplikace prostřednictvím ArcGIS JavaScript API, 

ArcGIS API for Flex a ArcGIS Viewer for Flex. Tyto technologie jsou podrobněji popsány 

v teoretické podkapitolce 4.5.3. Možnosti vytvoření webové mapové aplikace. 

Vzhledem k výše uvedenému je jasné, ţe i další moţnosti řešení se vyrovnají svými 

vlastnostmi technologii Silverlight, která byla zvolena jako druhá k základní moţnosti 

vytvoření aplikace přes ArcGIS Server Manager. Ale – jak jiţ bylo zmíněno – vzhledem k 

dobrým zkušenostem Odboru informatiky s aplikací v Silverlightu, byla na začátku 

projektu vybrána jako druhá moţnost právě tato. 

6.6. Práce se školním serverem 

Autor práce měl pro vývoj aplikace přístup ke školnímu serveru ags10.vsb.cz, na 

kterém Institut geoinformatiky VŠB-TUO provozuje ArcGIS Server 10. Autor měl přístup 

přímo na server prostřednictvím vzdálené plochy a také na ArcGIS Server a jeho Manager, 

který je přístupný prostřednictvím webového prohlíţeče. Autor měl také přístup do sloţky 

C:\inetpub\wwwroot\, do které je potřeba uloţit soubory k projektu vytvořeného 

technologií Silverlight. 

Testování prototypu aplikace vytvořeného pomocí technologie Silverlight probíhalo 

přímo na školním serveru. Aplikace se dala spustit v okně MS Visual Studia, ve kterém 
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 Informace o dalších možnostech vývoje webových aplikací na ArcGIS Serveru včetně příkladů a vzorů jsou 
k dispozici zde: ArcGIS Resource Center [online]. c1995-2010 [cit. 2011-04-01]. ArcGIS Server .NET Help. 
Dostupné z WWW: 
<http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html>. 
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byla vyvíjena. Po spuštění se aplikace otevřela v okně webového prohlíţeče, následně se 

dalo s aplikací normálně pracovat. 

Testování aplikace vyvíjené přes ArcGIS Server Managera bylo moţné i 

z domovského počítače autora, nebyl nutný přístup na server. Nutný byl ale přístup do 

školní sítě pomocí VPN. Aplikace se dala spustit poklepáním na odkaz, který vznikl ve 

webovém manageru v seznamu aplikací vyvinutých tímto způsobem. Odkaz na aplikaci se 

v tomto případě dal komukoliv předat. Dostal jej tedy před implementací na krajském 

úřadě i pracovník Odboru informatiky, který je konzultantem této práce. 

Tabulka 13: Srovnání řešení aplikace prostřednictvím ArcGIS Server Managera a technologie Silverlight  

ArcGIS Server Manager Silverlight 

vytvoření aplikace přes managera 

přístupného přes webový prohlíţeč 

vytvoření aplikace skládáním kódu 

v XAML a C# 

uniformní vzhled aplikace, málo moţností 

ovlivnit výsledný dojem z aplikace 

efektnější vzhled, více moţností „pohrát“ si 

s umístěním a vzhledem elementů aplikace 

jednoduchá správa aplikace – vše se dá 

vyřešit přes managera přístupného přes 

webový prohlíţeč 

sloţitější správa aplikace – při potřebě něco 

v aplikaci změnit, upravit či do ní něco 

přidat nutno sahat do zdrojového kódu 

pro správu potřeba přístup k ArcGIS 

Serveru a webový prohlíţeč 

pro správu potřeba přístup k ArcGIS 

Serveru a MS Visual Studio (či jiné 

podobné programové vybavení) 

editace se dá jednoduše nastavit 

v manageru, moţnosti editace jsou – změna 

polohy geoprvku, změna jeho atributů, 

vytvoření nového prvku 

editace v prototypu aplikace není 

vytvořena, moţnosti jako u druhého řešení 

jsou, nutno však zkombinovat několik kódů 

k editaci dohromady 

6.7. Rozhodnutí o volbě řešení pro Odbor školství KÚ MSK 

Rozhodnutí, zda vybrat jako konečně řešení moţnost vytvoření aplikace přes 

ArcGIS Server Managera nebo prostřednictvím technologie Silverlight, padlo ve chvíli, 

kdy byl vytvořen prototyp aplikace Silverlightu v podobě, ve které je v této kapitole 

popsán, a kdy bylo jasné, co vše je třeba dodělat, aby dosáhl poţadované funkčnosti. V té 
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době jiţ byly známy moţnosti řešení přes ArcGIS Server Managera, mohlo tedy dojít 

k jednoduchému srovnání obou řešení. 

6.7.1. Možnosti k výběru a rozhodnutí 

Při výběru konečného řešení aplikace se rozhodovalo mezi řešením prostřednictvím 

ArcGIS Server Managera a pomocí technologie Silverlight. Důvody, proč byly vybrány 

zrovna tyto moţnosti, jsou zmíněny výše. Při rozhodování, které řešení vybrat, byly 

zohledněny hlavní atributy daných moţností. Byly zohledněny jejich výhody a nevýhody. 

V uvedené tabulce je srovnání řešení několika důleţitých atributů výsledné aplikace 

v daných moţnostech, mezi kterými se rozhodovalo. Po konzultaci s pracovníkem Odboru 

informatiky byla pro konečné řešení projektu vybraná moţnost řešení prostřednictvím 

ArcGIS Server Managera. 

6.7.2. Zdůvodnění 

Důvod je následující: 

- Snadná správa aplikace přes webového klienta – pouze webový prohlíţeč stačí, aby 

měl pracovník Odboru školství na svém počítači, a můţe aplikaci po seznámení s ní 

spravovat. Ve webovém manageru je moţno vypublikovat novou sluţbu 

(samozřejmě po vytvoření mapového projektu a jeho umístění na správné místo na 

serveru), přidat ji do aplikace, aplikaci upravit (vzhledově i funkčně). Zde je velké 

plus pro toto řešení z hlediska vyuţitelnosti v budoucnu. Většinu správy aplikace si 

tedy dokáţe za jistých okolností zajistit Odbor školství sám. Asistenci ze strany 

Odboru informatiky bude potřebovat pouze v případě potřeby vytvoření nového 

mapového projektu pro aplikaci nebo nějaké správy serveru apod., avšak nebude 

potřeba asistence, která by byla nutná v případě Silverlightu (viz tabulka). 

- Uniformní vzhled aplikace vzhledem k plánu vyuţití aplikace (bude fungovat 

v intranetu Krajského úřadu, nebude slouţit k veřejné prezentaci) není překáţkou. 

Jinou výhodu ve prospěch řešení technologií Silverlight autor nezaznamenal. 

6.8. Migrace aplikace na krajský úřad 



Michal Samiec: Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK 

2011  69 

 

Migrace aplikace na krajský úřad proběhla formou schůzky s pracovníkem Odboru 

informatiky, který je rovněţ konzultantem této práce. Na osobním setkání na krajském 

úřadě došlo k implementaci aplikace. Jiné řešení nebylo vzhledem k tomu, ţe autor jako 

student je externí osoba vzhledem ke krajskému úřadu, a tedy nemá přístup k serverům a 

jiným technologiím na úřadu. 

6.8.1. Řešení úkolů a problémů při implementaci 

Na schůzce byly řešeny úkoly, které jsou detailněji popsány v dokumentu 

k implementaci. Ten je součástí přílohy této práce. V dokumentu je naznačeno, jak by se 

mělo teoreticky ideálně postupovat. Jsou tam však některé úkoly, problémy nebo 

nejasnosti, které bylo nutné v průběhu implementace na úřadě vyřešit či zkonzultovat. 

Diskuze se vedla hlavně na témata: 

- přístup pracovníků Odboru školství k aplikaci, omezení přístupu, přístupová práva, 

- funkcionalita aplikace v  intranetu KÚ a přístup veřejnosti k aplikaci v prostředí 

internetu. 

6.8.2. Přístup k aplikaci 

Pokud by měla být aplikace denně vyuţívána několika uţivateli pro editaci, mohl 

by nastat problém s daty. Ty by totiţ mohly být editovány více uţivateli současně a došlo 

by tedy ke konfliktu při ukládání takovýchto dat. 

Teoreticky tento problém můţe nastat, prakticky však při implementaci nebyl nijak 

řešen. Podle vyjádření pracovníka Odboru informatiky se přístup k aplikacím, které běţí 

v intranetu, většinou řeší na straně webového serveru. Ţádnou komponentu, jeţ by 

ověřovala identitu uţivatele při přístupu k aplikaci vytvořenou nad ArcGIS Serverem, totiţ 

přímo implicitně ArcGIS Server nemá. Toto se v praxi při tvorbě webových aplikací řeší 

doprogramováním nástroje pro autorizaci, která se tak řeší zvlášť. Jedním z produktů, který 

takovýto nástroj nabízejí, je extenze ArcGIS Serveru RAX:ADF společnosti T-MAPY. 

Momentálně v jakémsi testovacím reţimu, který bude z počátku existence aplikace 

na krajském úřadě fungovat, poběţí aplikace tak, ţe přístup k ní bude mít jen několik 

zaměstnanců Odboru školství. Ti aplikaci otestují. Vyzkouší moţnosti editace, základní 
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práce s aplikací a orientace v ní. Na základě jejich poznatků můţe být dále aplikace nebo 

její kopie (viz následující pasáţ) upravena. Teprve následně bude důkladněji řešen přístup 

zaměstnanců Odboru školství k aplikaci. 

6.8.3. Funkcionalita v intranetu a internetu 

Při zadání projektu bylo počítáno s tím, ţe bude běţet v intranetu krajského úřadu. 

Po vytvoření prototypu na školním ArcGIS Serveru a převedení následně do prostředí této 

technologie na krajském úřadě se však ukázalo jako velice snadné vytvořit kopii aplikace, 

která se následně dá jednoduše upravit. Pro budoucí vyuţití je tedy pravděpodobné, ţe se 

vytvoří celkem tři verze aplikace: 

- jedna základní, která bude obsahovat všechny vrstvy a bude mít funkci editace dat, 

- další pro intranet pro ty pracovníky Odboru školství, kteří budou aplikaci vyuţívat 

jen pro prohlíţení, 

- třetí pro internetovou prezentaci dat Odboru školství, kde samozřejmě rovněţ 

nebude zprovozněna editace a navíc budou zde jen ty vrstvy, které neobsahují 

ţádná citlivá nebo jinak chráněná data. 

6.8.4. Úkoly následující po implementaci 

Jak jiţ bylo naznačeno, po implementaci aplikace do prostředí krajského úřadu 

následuje období, kdy zde bude aplikace testována. Mezi implementací a spuštěním 

aplikace do běţného „denního“ provozu v intranetu (a v budoucnu zřejmě i internetu) je 

však třeba vyřešit některé záleţitosti, které však jiţ nejsou přímo úkolem pro autora práce. 

Týká se to i výše zmíněných záleţitostí, o nichţ byla vedena diskuze při schůzce během 

implementace aplikace na krajském úřadě. V této práci jim je věnován prostor v druhé 

části dokumentace k aplikaci, která se týká budoucnosti aplikace – jsou zde vytýčeny body, 

kterým je třeba se věnovat a které je potřeba řešit, aby měla aplikace své vyuţití i 

postupem času. 
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7. Dokumentace k aplikaci 

Spolu s aplikací byla samozřejmě vytvořena i „uţivatelská příručka“. Tento 

dokument (s názvem dokumentace_aplikace) je ve formátu PDF přiloţen na DVD příloze 

této práce a je uveden i mezi tištěnými přílohami. Tento dokument spolu s aplikací putoval 

na Odbor školství MSK. V této příručce uţivatele je totiţ vysvětleno, jak s aplikací 

pracovat, jak se jednotlivé elementy aplikace ovládají a jak řešit případné problémy. 

7.1. Uživatelská příručka 

V uţivatelské příručce k aplikaci jsou řešeny tyto otázky: 

- základní popis aplikace – jednoduše a stručně je vysvětlena motivace vzniku 

aplikace, co řeší a jaký je její význam a přínos, 

- funkce aplikace – naznačeno, co aplikace umí, jak se dá vyuţívat, 

- ovládání aplikace – vysvětlení, jakým způsobem pouţívat funkce vestavěné do 

aplikace (základní ovládání mapy, identifikace, editace dat, hledání v datech, 

v atributové sloţce dat, další funkce), 

- nastavení aplikace – vysvětlení administrátorských zásahů ohledně dat, sluţeb a 

dalšího nastavení aplikace. 

Toto řešení, tedy vytvoření uceleného dokumentu s jakousi uţivatelskou příručkou, 

bylo vybráno z toho hlediska, ţe je jednodušší pracovníkům KÚ, kteří by měli s aplikací 

přijít do styku, doručit tento dokument, kde je stručně a snad srozumitelně včetně 

názorných printscreenů vysvětleno, jak se dá s aplikací pracovat, neţ aby hledali vysvětlení 

problémů, se kterými přijdou do styku, jinde nebo aby se s kaţdým dotazem obraceli na 

Odbor informatiky. Uţivatelská příručka, na kterou tato kapitola odkazuje, vyčerpávajícím 

způsobem řeší otázky, jeţ by měly být řešeny právě na tomto místě práce. 

7.2. Další využití aplikace 

Aplikace, aby měla nějaký valný smysl, by jistě měla mít své vyuţití i v budoucnu 

– ne jen momentální vyuţití. Toho se autor snaţil dosáhnout vytvořením aplikace, kterou 
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je moţno jednoduše prostřednictvím webového klienta editovat, a zanášet tak do dat 

změny. Po čase mohou pracovníci Odboru školství přijít k názoru, ţe aplikace jim přináší 

benefit a budou chtít do projektu přidat další úlohu. Jak v tomto případě nebo v jiných 

případech týkajících se aplikace postupovat? 

Kromě „uţivatelské příručky“, která byla zmíněna v předchozí kapitole a ve které 

je vysvětleno, jak s aplikací pracovat a jak řešit případné některé problémy, je součástí 

dokumentace k aplikaci (druhá část stejného dokumentu dokumentace_aplikace, o kterém 

bylo hovořeno dříve v této kapitole – je v PDF na DVD příloze a také je součástí tištěné 

přílohy) vysvětlení dalšího vyuţití aplikace. 

Jedná se o řešení těchto otázek: 

- zavádění nových úloh do aplikace – vytvoření metodického postupu integrace 

nových úloh do aplikace je jedním z bodů zadání, v dokumentaci aplikace je tedy 

řešeno, jaké kroky je třeba učinit, aby mohla být aplikace rozšířená o další úlohu, 

- data – způsoby uloţení (význam pouţití dat uloţených v geodatabázi dostupné přes 

ArcSDE), důraz na zachovávání „čistoty“ dat, 

- přístup veřejnosti – v době, kdy byl projekt ve fázi řešení, bylo podmínkou přístup 

do aplikace z intranetu krajského úřadu, v tomto dokumentu jsou uvedeny i 

moţnosti přístupu veřejnosti, 

- možnosti dalšího rozšíření – jak dále aplikaci udrţovat, pracovat s ní, jaké jsou 

moţnosti jejího rozšíření (např. orientace na prezentaci kartogramů, pro jejichţ 

tvorbu mohou být data z Odboru školství vhodná; vhodné rovněţ pro prezentaci dat 

veřejnosti). 
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8. Vyhodnocení výsledků, diskuze 

V této kapitole autor přináší shrnutí celé práce a různé pohledy na to, jak se 

podařilo naplnit cíle a stěţejní úkoly projektu vytvoření webové mapové aplikace pro 

Odbor školství MSK. 

8.1. Pohled ze strany autora 

Základními úkoly projektu bylo – vytvořit nástroj pro vizualizaci odborových dat 

z oblasti školství, pouţít v tomto nástroji data týkající se škol a školských zařízení na 

území MSK a vytvořit nástroj tak, aby se data dala editovat. Dalším důleţitým úkolem 

bylo vytvořit metodický postup, jak dále s aplikací pracovat, jak postupovat v případě 

přidávání nové úlohy do aplikace. Pohled autora na důleţitost jednotlivých úkolů 

korespondoval se zadáním diplomové práce. 

Úkoly byly podle autora naplněny. V případě pouţití dat Odboru školství byla 

pouţita data uloţena v SDE geodatabázi, byla pouţita bez zásahu do dat nebo jejích 

struktury. Editace přes webového klienta je rovněţ zprovozněna. Byl vytvořen i metodický 

postup další práce s aplikací, v případě přidávání nových úloh apod. Je aktuální v době 

vytvoření aplikace a její implementace na krajský úřad. 

Klady aplikace jsou podle autora – jednoduchost aplikace jak v případě práce s ní, 

tak v případě správy a úprav v aplikaci (např. přidávání nebo modifikace úloh v aplikaci), 

plusem je i moţnost editace dat, coţ můţe zvyšovat atraktivitu aplikace vzhledem k vyuţití 

aplikace samotnými pracovníky Odboru školství MSK. Zápor autor spatřuje v tom, ţe 

aplikace byla vyvíjena na serveru Institutu geoinformatiky, nikoliv přímo na krajském 

úřadu. Proto nebyla úplně moţnost před implementací a před tím, neţ se začne s aplikací 

pracovat, uvědomit si všechna rizika a problémy, které mohou nastat. 

Největší devízou aplikace je podle autora to, ţe otevírá novou moţnost práce s daty 

Odboru školství MSK. Dosud se totiţ tato data v prostředí GIS nijak nezpracovávala. 

8.2. Pohled ze strany informatika na krajském úřadu 



Michal Samiec: Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK 

2011  74 

 

Konzultant práce, zaměstnanec Odboru informatiky a Oddělení správy GIS a 

projektů, Ing. Martin Sikora zodpověděl autorovi několik základních otázek týkajících se 

projektu Webové mapové aplikace pro Odbor školství MSK. Jednalo se o otázky, na něţ se 

snaţil odpovědět při bilancování projektu i autor v předchozí podkapitole. 

Podle Sikory byly základními poţadavky na aplikaci moţnosti vizualizace 

odborových dat týkajících se škol a školských zařízení v MSK a moţnost editace 

takovýchto dat přes webového klienta. Dalším důleţitým bodem bylo také vytvoření 

aplikace s vyuţitím aktuálně dostupných technologií v organizaci. Tím bylo myšleno 

hlavně pouţití ArcGIS Serveru 10, který umoţňuje i naplnění předchozího bodu (editace). 

Podle konzultanta byly poţadavky naplněny v plné míře. Uplatnění práce podle něj 

mít bude, neboť byla splněna podmínka – vytvoření nástroje pro rychlou aktualizaci dat 

Odboru školství. 

Kladem řešení je podle Sikory moţnost jednoduché a rychlé konfigurace včetně 

rozšiřitelnosti aplikace. Negativem pak byl problém, který nastal při implementaci aplikace 

v prostředí krajského úřadu. Ukázalo se totiţ, ţe v případě napojení na datové zdroje 

z geodatabáze, je vyuţito příliš mnoho připojení do databáze, coţ můţe způsobovat 

problémy. Nemělo by se však jednat o problém, který by se nedal jednoduše vyladit. 

8.3. Shrnutí projektu 

Pro ohodnocení vydařenosti projektu má zásadní vliv vyjádření konzultanta práce, 

zaměstnance Odboru informatiky, který celému projektu za Krajský úřad MSK asistoval. 

Podle jeho slov byly úkoly a cíle projektu webové mapové aplikace pro Odbor školství 

MSK naplněny v plné míře. Autor konfrontoval svůj výsledek s body v zadání diplomové 

práce. Podle jeho názoru úkoly v zadání byly rovněţ splněny.  

Projekt se tedy dá – přestoţe se nejedná o ţádný průlom po technické stránce, ale 

díky vyuţitelnosti aplikace v oblasti nasazení – povaţovat za úspěšně splněný. 

Prázdný dotazník obsahující dotazy a body k vyhodnocení projektu, stejně tak 

vyplněné dotazníky (autorem a konzultantem práce) jsou součástí přílohy práce. 
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Závěr 

Tato diplomová práce a projekt webové mapové aplikace pro Odbor školství MSK, 

kterému se věnuje, znamenala pro autora další dva roky spolupráce s Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje. Konkrétně s Odborem informatiky a Odborem školství, mládeţe 

a sportu. Se zaměstnancem informatiky Ing. Sikorou, který byl konzultantem této práce, 

totiţ autor pracoval uţ na bakalářské práci. Ta byla zaměřena na návrh vyuţitelnosti GIS 

v oblasti Odboru školství. 

V loňském roce autor zpracovával pro Odbor školství analýzy naplněnosti MŠ 

v obcích MSK. V tomto akademickém roce pak věnoval svou práci vývoji aplikace pro 

správu a editaci dat Odboru školství. Byla vyvinuta jednoduchá aplikace pracující 

s poţadovanou technologií – ArcGIS Serverem. Při práci na aplikaci bylo uvaţováno nad 

několika moţnostmi, prakticky byly ozkoušeny dvě cesty. Diplomová práce popisuje 

moţnost vytvoření aplikace prostřednictvím nástrojů ArcGIS Serveru, tato cesta byla 

nakonec vybrána pro vývoj aplikace, takto byla i úspěšně implementována do prostředí KÚ 

MSK. 

V úvodu práce jsem zmínil výsledky svého rešeršního průzkumu. Na většině 

krajských úřadů v republice neexistuje v oblasti školství rozvinutější geografický 

informační systém. Moţností geografických informačních systémů v této oblasti není 

vyuţíváno pro jakoukoliv systematičtější práci s daty, které pracovníci věnující se oblasti 

školství schraňují. Tento projekt je tedy přes své jednoduché a podobným institucím 

dostupné řešení inovativní. Přináší do práce Odboru školství, minimálně tedy 

v Moravskoslezském kraji, nový prvek – moţnost vyuţití potenciálu dat, který plyne 

z toho, ţe podobná data mají prostorovou sloţku. 

Na začátku práce byly vytýčeny základní úkoly a cíle, kterých bylo třeba 

dosáhnout. Podle vyjádření pracovníka Odboru informatiky, konzultanta této práce, ale i 

podle pocitů autora, bylo těchto bodů naplněno a podařilo se, co bylo předsevzato před 

začátkem práce. Byl vytvořen nástroj pro správu odborových dat a rychlou aktualizaci 

těchto dat. 
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