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Anotace 

Tato diplomová práce popisuje návrh na vytvoření metainformačního systému 
podle směrnice INSPIRE za pomocí softwaru ArcGIS a Bentley Map. V úvodu jsou 
popsány existující metainformační systémy v České republice a vybrané mezinárodní 
standardy pro metadata – ISO 19115, ISO 15836 a směrnice INSPIRE. Podrobněji 
jsou zde popsány prvky směrnice INSPIRE, které jsou použity pro vytváření 
metadatových záznamů, jež jsou součástí metainformačního systému v reálném 
podniku. V diplomové práci je řešen nejen projekt návrhu vzniku metainformačního 
systému, ale zároveň i jeho aplikace v reálné firmě. Proto jsou v diplomové práci 
zaznamenány výsledky analýzy podniku, dat a metadat v reálné firmě. V práci je 
popsán zautomatizovaný export dat z formátu DGN do formátu SHP a možné přístupy 
k databázovému serveru Oracle. Hlavní částí práce je popis vytvoření projektu v 
Geospatial Administrátoru pro zřízení systému v Bentley Mapu i s instrukcemi, jak 
vytvářet v MicroStationu polygony ohraničující prostorová data. Dále je v práci návod 
na vytváření metadatových záznamů, které lze editovat a prohlížet v Bentley Mapu. 
Diplomová práce řeší i distribuci metadat – návodem na export dat z XML formátu 
ESRI do formátu XML podle požadavků uživatele. V závěru je návod, jak prostorová 
data vizualizovat za pomocí API aplikace.  

Klí čová slova: metainformační systém, metadata, směrnice INSPIRE, Bentley 
Map, Oracle, ArcGIS , XML, API aplikace 

Summary 

This diploma thesis describes the design of metainformation system based on 
INSPIRE directive by using ArcGIS and Bentley Map softwares. Both, the 
metainformation systems used in Czech Republic and selected international standards 
for metadata (ISO 19115, ISO 15836 and INSPIRE directive) are described in this 
work. Creation of metadata records, which are part of a metainformation system for a 
real business organization, is based on INSPIRE directive, therefore the thesis is more 
focused on characteristics and elements of INSPIRE directive. This thesis deals not 
only with the design of a metainformation system, but also with its implementation in a 
real business company, thus the thesis contains the results of analyses of this business 
company, its datasets and metadata records. The automated data export from DGN 
files to SHP files and the possible ways of the access to database Oracle server are 
described. The main aim of this thesis is to create a project by using Geospatial 
Administrator in order to create a system in Bentley Map software in the next step. The 
instructions how to create polygons bounding spatial data by using MicroStation 
software and how to create, edit and preview metadata records by using Bentley Map 
are given. The way to distribute metadata is being solved – metadata are exported from 
ESRI XML files to XML files as users require. The way of vizualization of spatial data 
by using API application is discussed in the final part of the thesis. 

Keywords: metainformation system, metadata, INSPIRE directive, Bentley 
Map, Oracle, ArcGIS, XML, API application 
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1 ÚVOD 

Na mapách se v minulosti vyskytovala místa, pro která nebyly známé žádné informace, 
a ta se ponechávala bez zákresu – známe je jako bílá místa na mapách.  Aby nepůsobily 
tehdejší mapy příliš prázdně, kartografové s oblibou do těchto míst zakreslovali podobu ať už 
mýtických nebo skutečných osob či zvířat. Ale těchto míst s postupem času a s rozvojem 
technologií ubývalo, přibývalo informací a největší informační boom přišel s prvními počítači. 
Moderní doba přináší takové množství informací, že je nevyhnutelné je zpracovávat 
automatizovaně na počítačích. V dřívějších dobách počítače měly podobu obrovských strojů, 
které zabíraly celé místnosti. Zpracování informací bylo velmi pomalé a objem dat byl velmi 
malý. Jednalo je o bity či kilobity. K evidenci dat stačily papírové formuláře založené 
v kartotéce. V současnosti je všemu naopak. Data jsou zpracovávána na počítačích, které jsou 
malé, přenositelné, zpracují velký objem dat za minimum času. Data jsou zálohována 
na serverech s velikostí diskových polí v řádech TB (terabyte) v krátké době. I tato disková 
pole dosahují menších a menších fyzických velikostí. Informace o datech je již nutné vést 
v digitální podobě, musí být jednoduše dostupná uživateli a jednou z jejich vlastností by měla 
být i přenositelnost mezi různými systémy. 

Když si uvědomíme, kolik dat bylo dosud vyprodukováno, je potřeba pro jejich 
pozdější použití či aktualizaci znát, jaká data byla vytvořena, kdy byla vytvořena, kde jsou 
uložena, kdo je vytvořil atd. A k tomu slouží metadata, o kterých pojednává tato práce.  

I při mapové tvorbě je nutné pracovat s velkými objemy dat a ta následně archivovat - 
ať jsou to rastrové nebo vektorové data, ortofotomapy či různé modely a vizualizace. 
V minulosti se všechny mapové podklady uchovávaly, dnes říkáme v analogové podobě – 
na papíru, na foliích, na filmech a jiných podkladech. Od okamžiku vytvoření už mnohdy 
nebyly znovu použity, a pokud ano, tak se s nimi velice těžce pracovalo. Například kvalita 
papírových podkladů podléhala různým přírodním vlivům, nejvíce vlhku a světlu. Pokud se 
tyto podklady aktualizovaly, tak většinou jen jednou, protože další zákresy aktualizací dělaly 
z podkladů nečitelné kusy dokumentů. Toto je v dnešní době digitalizace už dávno pryč. 
Máme k dispozici jak moderní software, tak velká disková pole, kde je možné všechna 
vytvořená data zálohovat, následně provádět správu dat. K snadnému, rychlému a 
jednoznačnému vyhledávání dat v datových úložištích a omezení vytváření redundandních dat 
může sloužit metainformační systém. 

Tato diplomová práce je metodickým návodem pro podnik, který má zájem mít přehled 
ve svých datech, zároveň k nim vytvářet a spravovat metadata podle mezinárodních standardů. 

V současné době se v České republice používá několik metainformačních systémů, 
které jsou popsané v úvodu práce. Dále následuje seznámení s jednotlivými pojmy, které se 
v práci používají, s popisem mezinárodních standardů pro metadata a seznámení s daty, která 
slouží jako názorný příklad. Hlavním bodem práce je navržení metodiky pro vytváření 
metadat na různých softwarových platformách a její praktické ověření. V další části je ukázka 
tvorby vizualizace prostorových dat a následné možné převody mezi metadatovými formáty. 
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1.1 ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TÉMATU 

Téma diplomového projektu je zvoleno z důvodu vytvoření funkce správce datového 
skladu a neexistence systémového řešení problematiky archivace a organizace archivovaných 
dat v reálné firmě. Projekt navazuje na dřívější neúspěšný pokus o zavedení metainformačního 
systému pro archivovaná data podle specifických potřeb výrobní společnosti. 

I přesto, že firma od svého založení (cca 17 let) prošla obrovským technologickým 
vývojem, rozvoj v oblasti archivace dat je dlouho opomíjen. Data jsou stále zálohována 
na disková pole, a pokud je potřeba vyhledat požadovaná data, která byla vyhotovena 
v minulosti, tak se spoléhá pouze na paměť spolupracovníků nebo na vyhledávání 
v jednoduchém databázovém programu. 

 Již v předchozích letech jsem se zabývala zpracováním zálohovaných dat pro vstup 
do systému, ale ten bohužel nebyl zaveden. 

Po dohodě s vedením společnosti a s ohledem na konkrétní požadavky systému je tento 
projekt realizován v prostředí reálné firmy. Výsledky jeho realizace jsou součástí praktické 
části diplomové práce. 

 
 

2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce je navrhnout metodiku pro podnik, který si bude chtít zřídit 
metainformační systém podle mezinárodních standardů. Aby se metadata mohla použít i 
pro další systémy, jsou v projektu navrženy zásady, které se musí dodržet a tím je zajištěna 
interoperabilita, což je schopnost systémů vzájemně spolu komunikovat. Nakonec je celý tento 
projekt odzkoušen v praxi. 

K dosažení vytyčeného cíle, jsou stanoveny následující úkoly: 
� Seznámení se s technickými normami v oblasti práce s metadaty pro prostorová 

data. 
� Posouzení typů dat, které budou v rámci vybrané firmy předmětem zájmu. 
� Definování množiny metadatových prvků vhodných pro popis dat v rámci firmy. 
� Stanovení vazby mezi daty a metadaty v průběhu celého životního cyklu dat. 
� Vytvoření reprezentativní množiny metadat. 
� Připravení prototypu systému pro správu dat s využitím metadat. 
� Navržení způsobu údržby systému a posouzení omezení systému. 
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3 METAINFORMAČNÍ SYSTÉMY A STANDARDY 

3.1 METAINFORMAČNÍ SYSTÉMY – OBECNĚ 

Metainformační systém se dá definovat, také jako informační systém zobrazující prvky 
řízení systému a jejich vlastnosti a vztahy, který se využívá pro řízení IS/IT. „Jeho výstavba, 
údržba a provoz, jsou nedílnou součástí podnikové informační infrastruktury a jeho využívání 
je nezbytné pro efektivní řízení IS/IT v podniku. Metainformační systém, jako každý jiný 
informační systém je budován v prostředí databázových systémů, které umožňují ukládat data 
a manipulovat s nimi podle požadavků uživatelů, kterými jsou nejen informatici, ale i běžní 
uživatelé.“ [3] 

„Centrální metainformační systém je také nezbytný při řešení problému integrity a 
konzistence IS/IT v podniku, protože se s jeho pomocí rychle odhalí duplicity a nežádoucí 
nekonzistence v datech i funkcích jednotlivých aplikací IS/IT“.[3] 

V metainformačním systému jsou zejména údaje o: 
� datech a datových strukturách 
� programech 
� uživatelích 
� výstupních/vstupních dokladech a zprávách 
� číselnících 
� organizačních normách 
� a dalších prvcích IS/IT a jejich vlastnostech důležitých pro efektivní řízení IS/IT. 

Podrobněji viz skripta ČVUT, Molnár, Automatizované informační systémy 

Je důležité neopomíjet i veřejné metainformační systémy, které tvoří podstatnou úlohu 
pro manažera projektu GIS, jejich neexistence může značně poškozovat řízení projektu 
GIS.[7] 

„Všeobecným zájmem manažerů projektu GIS by mělo být poskytování metadat 
o datech jimi spravovaných do veřejných metainformačních systémů.“ Jestliže by většina 
producentů dat, tento krok splňovala, pak bude vždy úspora nákladů v kterémkoli projektu 
GIS. [7] 

Na  

obr. 1 je znázorněna struktura veřejného metainformačního systému (Růžička, J.; 
Disertační práce [8]): 
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obr. 1: Struktura veřejného metainformačního systému 

 

Na obr. 2 je možné porovnat strukturu veřejného metainformačního systému a projektu 
GIS (Růžička, J.; Disertační práce [8]): 

 

 
obr. 2: Struktura veřejného metainformačního systému a projektu GIS 

 

Podpora uživatelů 
(nápověda, dokumentace) 

Editace metadat 
(vstup, odstranění) 

Import/Export 

Administrace 
Zabezpečení Uložení metadat 

Vyhledání metadat 

Zobrazení metadat 

MetIS 

Podpora ekonomického 
hodnocení projektu GIS 

Katalogizace 
datových sad 

Vzdělání uživatelů 
dat 

Koupě dat 

Hledání dat 

Prezentace dat 

Veřejný 
MetIS 

Podpora přínosů a 
nákladů pro projekt GIS 
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 V této práci je navržena pouze část metainformačního systému a to pro správu 
metadat. Uspořádáním metadat a fyzických dat vznikne část metainformačního systému, který 
umí sofistikovaně pracovat s metadaty a dokáže vyřídit zadaný požadavek. Na obr. 3 je velmi 
zjednodušeně zakreslen princip metainformačního systému při vzniku metadat. Jestliže 
existuje datový sklad a k těmto datům jsou vytvořena příslušná metadata, která jsou součástí 
metainformačního systému, tak přes grafické či textové rozhraní lze požadovaná data rychle 
vyhledat. 

 

obr. 3: Jednoduchý nákres principu metainformačního systému 

3.2 METAINFORMAČNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE 

Většina metadat k prostorovým datům vznikajících v České republice je vytvářena 
v institucích ve vlastnictví státu nebo územních samospráv, avšak stále není pravidlem, že 
ke všem vznikajícím datům jsou současně vytvářena i příslušná metadata. Pokud metadata 
existují, tak jejich dostupnost a kompatibilita jsou omezené a využívají je jen jejich tvůrci. 
V současnosti se v oblasti metainformací používají ve státní sféře následující metainformační 
databázové systémy: 

� MetIS 
� MIcKA 
� MIDAS (tento metainformační systém byl v průběhu zpracování diplomové 

práce ukončen; viz kapitola 3.2.3 Metainformační systém MIDAS) 

Kromě těchto systémů vznikají metainformační systémy na zakázku. Jedním z těchto 
produktů je MISAG. Aplikaci lze naprogramovat přesně podle požadavků zadavatele zakázky. 
Přesto se stále setkáváme s organizacemi, jež nemají žádný metainformační systém, a tudíž 
je orientace v jejich datech velmi obtížná. [8] [16] [20] [47] 

 Hodnocením vybraných metainformačních systémů nejen tuzemských, ale 
i zahraničních, se ve své bakalářské práci věnovala Shneiderová, S. (2008). Metainformační 
systémy byly hodnoceny podle funkční a obsahové stránky (viz tab. 1). Ke každému 
hodnocenému metainformačnímu systému byl vyplněn formulář s podrobným popisem jeho 

Vyhledávání metadat  

Grafické  rozhraní 

Textové  rozhraní 

Metainforma ční 
systém 

 Metadata 

Datové sklady 
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vlastností. Podle stanovených předpokladů bylo zjištěno, že dostupné metainformační systémy 
se obtížně hledají, avšak jejich užívání není náročné, většinu metainformačních systémů 
provozují státní organizace a nabízejí i doplňkové služby, ale v 75% jsou vedeny 
jednojazyčně. Práce však neposkytuje celkový závěr stavu metainformačních systémů v České 
republice.   

tab. 1: Rozdělení při hodnocení metainformačních systémů 

 

Stavem českých metadat se zabýval Říha, P. (2010) [10] - Harmonizace českých 
metadat se směrnicí INSPIRE, který poukazuje na výsledky analýzy současných českých 
metadat – jsou většinou tvořena jen pro potřeby českých uživatelů a neodpovídají směrnici 
INSPIRE. Ve své práci také navrhuje, jak implementovat do českých metadat směrnici 
INSPIRE – efektivně a za odpovídající ceny.  

Autor také zmiňuje tři základní prvky, které by měla metadata splňovat: 
1) Aktuálnost  
2) Slučitelnost – většina metadat je ve formátu FGDC nebo ISO, což je dobře 

formulovaný základ, který se opírá o více norem a právě INSPIRE přináší 
jednodušší přehlednější řešení 

3) Srozumitelnost 

Za hlavní nedostatek, který analýza odhalila, lze považovat to, že jsou metadata vedena 
pouze v českém jazyce i přesto, že je možné využít anglickou mutaci softwaru nebo například 
klienta CS-W. Dalším nedostatkem se jeví i to, že zkopírovaná metadata do jiného katalogu 
(harvesting) ztrácí vazbu na původní záznam, kde se nacházejí dodatečné informace. 

Autor se zabýval i testováním softwarů metadatových editorů: ArcCatalog (ESRI),  
INSPIRE Metadata Editor (JRC), MetIS (T-MAPY), MIcKA (HS-RS) a XML Copy Editor. 
[10] 
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3.2.1 Metainforma ční katalog MIcKA  

Metainformační katalog MIcKA, který je produktem firmy Help Service Remote 
Sensing a nachází se na URL http://www.bnhelp.cz/metadata/, používá např. Česká 
informační agentura životního prostředí. V tomto metainformačním katalogu lze spravovat 
metadata prostorových dat vytvořená podle standardů ISO, OGC a INSPIRE: 

� Metadata prostorových dat (ISO 19115) 
� Metadata webových služeb (ISO19119) 
� Katalog geoprvků (Feature catalog) (ISO 19110) 
� Metadata Dublin core 

Na obr. 4 je ukázka uživatelské rozhraní metainformačního katalogu MIcKA. 

 

 

obr. 4: Metainformační katalogu MIcKA – uživatelské rozhraní 

V metainformačním katalogu MIcKA lze vyhledávat v metadatových záznamech podle 
následujících parametrů: 

� slovo: vyhledávání metadat podle zadaných termínů - klíčová slova (tezaurus 
GEMET, služby INSPIRE) či v textu 

� tematická kategorie – podle norem ISO 19115 
� standard 
� časový rozsah (od - do) 
� jazyk, ve kterém jsou metadata vedena 
� prostorové vyhledávání: 

o vytvoření vlastního výřezu v mapě 
o zadání rozsahu zeměpisných souřadnic 
o územní správní jednotky (ORP, NUTS, kraje, okres) 

Na Metadatovém portále MŽP ČR Cenia [17], lze nalézt i další možnosti výběru: 
� podle organizací 
� vypsaní resortních dat - ano či ne 
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Ukázka uživatelské rozhraní Metadatového portálu MŽP ČR Cenia [17] je na obr. 5. 

 

 

obr. 5: Metadatový portál MŽP ČR Cenia 

Po zadání požadovaných parametrů v metainformačním katalogu MIcKA se zobrazí 
přehledná tabulka s metadaty – viz obr. 6.  

 

obr. 6: Výsledek vyhledávání v metainformačním katalogu MIcKA 

Pro snadnější práci v katalogu je zde přehledná nápověda (viz seznam použité 
literatury odkaz [11]), která uživatele provede celým katalogem při vyplňování metadat. 

 Pro samotné vyváření záznamů nabízí katalog editor. Prvním krokem je výběr 
standardu, podle kterého bude nový záznam vytvářen. Katalog je vytvořen tak, že je možno 
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implementovat libovolný standard, který je reprezentován XML dokumentem. Pro vložení 
struktury standardu existuje zvláštní správcovský modul. Po vybrání standardu musí uživatel 
určit, podle jaké šablony bude nový záznam editovat. Výhodnou vlastností katalogu je, že si 
uživatel může vytvořit uložit vlastní šablonu pro data, v jejichž metadatových záznamech se 
objevují naprosto stejné údaje (např. kontaktní údaje, prostorový rozsah, referenční systém 
apod.). Na obr. 7 je ukázka editoru při vytváření nového záznamu [12]. 

 

 

obr. 7: Formulář pro vytvoření či editaci metadatového záznamu v metainformačním katalogu 
MIcKA  

3.2.2 Metainforma ční systém MetIS  

T-Mapy spol. s r.o. nabízí pro správu geografických dat webovou aplikaci MetIS. 
Stejně jako metainformační katalogu MIcKA, umožňuje tento systém implementaci aktuálně 
platných norem, a to jak INSPIRE, tak i norem ISO 19115. 

„Podle směrnice INSPIRE musí metadata zahrnovat informace o: 
a) souladu souborů prostorových dat s prováděcími pravidly INSPIRE  
b) uživatelských právech na soubory prostorových dat a jejich služby  
c) kvalitě a platnosti prostorových dat 
d) veřejných orgánech, které zodpovídají za vypracování, řízení, údržbu a šíření 
souborů prostorových dat a služeb prostorových dat 
e) souborech prostorových dat, k nimž má veřejnost omezený přístup a o důvodech 

takového omezení“ [13] 
„Norma ISO 19115 definuje základní metadatové prvky (core metadata elements), 

vyžadované k identifikaci datové sady (jakákoli identifikovatelná kolekce dat).“ [13]  

V tab. 2 je uvedeno, které položky MetISu těmto elementům odpovídají. Každá 
organizace si může interní metodikou definovat, které další položky budou povinně 
vyplňovány. 
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tab. 2: Položky v MetISu a odpovídající položky podle ISO 19115  
Číslo  položky  ISO 19115 MetIS 

1 Název datové sady Identifikace – Název 
2 Referenční datum datové sady Identifikace – Citace – Datum  
3 Jazyk datové sady Metadata – Jazyk 
4 Kategorie tématu Identifikace – Kategorie 
5 Výtah popisující datovou sadu Identifikace – Abstrakt 
6 Kontaktní místo pro metadata Metadata – Kontakt 
7 Datumové razítko metadat Datum založení (vloženo automaticky) 

Zdroj: nápověda k programu viz [13]  

 „Záznamy vytvořené v MetISu je možno přenést na Geoportál INSPIRE 
(http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/), a to včetně validace. V tomto smyslu tedy 
MetIS vytváří metadata, která jsou validní v INSPIRE.“ [13]  

K importu dat do MetISu se používá software ArcGIS (ArcCatalog) od firmy ESRI. 

Jednou z institucí, která využívá ke správě metadat metainformační systém MetIS, 
je Plzeňský kraj. Na internetu je možné nalézt dvě verze MetISu pro tuto organizaci. Verze 3 
viz odkaz [14] a verze 4 viz odkaz [15].   

 

MetIS verze 3 - Plzeňský kraj 

V přehledu jsou uvedena jednotlivá metadata – jejich Typ (dokument, datová vrstva, 
datová sada geodat, ...), ID, Verze, Umístění a Popis. Na obr. 8 je ukázka základních údajů 
MetISu verze 3 - Plzeňského kraje. 

 

obr. 8: Metadatový informační systém Plzeňského kraje v prostředí MetIS verze 3 

Vyhledávání metadat má dvě podoby: 

1 Vyhledávání: (viz obr. 9) 
� fultext 
� typ 
� umístění - počítač, jednotka, cesta, soubor 
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2  Vyhledávání – podrobně: (viz obr. 10) 
� parametry z prvního vyhledávání Add. 1. 
� Název 
� Klasifikace - kategorie Veřejná správa a služby, Příroda, Společnost, 

Ekonomické aktivity, Polohopisná a výškopisná data, Využití území, 
Infrastruktura, Správa a ochrana majetku 

     

 

obr. 9: Metadatový informační systém Plzeňského kraje v prostředí MetIS verze 3 - 
vyhledávání 

 

 

obr. 10: Metadatový informační systém Plzeňského kraje v prostředí MetIS verze 3 - 
vyhledávání podrobně 

 

MetIS verze 4 - Plzeňský kraj 

Tato verze je od prvního pohledu sofistikovanější nejen přístupen pro uživatele, ale 
také grafickým rozhraním (viz obr. 11 [6]).  
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obr. 11: Metadatový informační systém Plzeňského kraje v prostředí MetIS verze 4 

K vyhledávání jsou na výběr tyto parametry (viz obr. 12): 
� fultext 
� ID / Jméno souboru 
� Různá kritéria  
� Klíčová slova 
� Hlavní téma 
� Úroveň hierarchie 
� Kontaktní místo 
� Plánované aktualizace 
� Kontakt pro metadata 
� Ignoruj omezení 
� Kód omezení  

 

obr. 12: Grafické rozhraní systému MetIS verze 4 – vyhledávání metadat 

V MetISu verze 4 je základní přehled uživatelských nástrojů – viz [18].  
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3.2.3 Metainforma ční systém MIDAS 

MIDAS je zkratkou pro Metainformační databázový systém, který byl využíván řadou 
ministerstev a jiných orgánů veřejné správy. Byl vyvíjen v organizaci CAGI ve spolupráci 
s VŠB-TU Ostrava přibližně od roku 1999, ale ke dni 27. 5. 2009 byla jeho podpora ukončena. 
Bylo tak rozhodnuto, protože se systém již nevyvíjel a nastaly problémy s bezpečností. Také 
metadata už nebyla aktualizována a systém byl provozován na zastaralém hardware, software 
a bez přepsání do nového software nebylo možné jej nikam převést. MIDAS byl založen 
na standardu ISVS. [8] 

3.3 METADATA  

Jádrem této práce jsou metadata. S metadaty jsme se setkávali i dříve, například 
v knihovně na katalogovém lístku, kde byly uvedeny informace o knize, o autorovi, někdy 
i abstrakt, ale hlavně obsahoval i informace o tom, kde je možné knihu v dané knihovně 
nalézt. V dnešní době je už vše v elektronické podobě a nazýváme takové informace metadaty. 
Pro tento projekt je důležité, dokázat popsat geodeta a to jak prostorově, tak časově, 
referenčním systémem, kvalitou dat atd.[5] Metadata nám mají sloužit hlavně ke snadnějšímu 
vyhledávaní, získávaní a použití dat.  

Vytváření metadat je v současnosti ve světě geoinformačních technologií 
nepostradatelnou a praktickou činností. Usnadňují orientaci v datech, která podniky produkují. 
Díky existenci metadat a vhodného metainformačního systému, který se pro jejich správu 
používá, lze zjistit:  

� jaká data podnik vlastní a kde jsou uložena, rychle je vyhledat 
� jak a kdy tato data vznikla, jakými prošla operacemi, jakou mají přesnost, 
� jaká je poslední verze dat 
� kdo data udržuje 
� která data zbytečně zabírají místo na disku či jiném datovém úložišti, apod. [19]  

Na vytváření metadat se lze podívat i z pohledu managementu firmy. Firma investuje 
do vytváření prostorových dat nemalé finanční prostředky. Vytváření a správa metadat 
přispívá v tomto pohledu mnoha způsoby: 

� poskytuje přehled o přínosu dat ve smyslu aktiva firmy 
� pomáhá přesně určit a uchovat cenu dat 
� pomáhá přesně určit spolehlivost a hodnotu dat  
� podporuje rozhodovací procesy 
� dokumentuje právní otázky 
� pomáhá udržovat a ověřovat přesnost dat, což podporuje rozhodovací procesy a 

přispívá k úsporám nákladů 
� pomáhá při navrhování rozpočtu – máme jasnější představu toho, kdy a jestli 

musí být data znovu aktualizována nebo znovu zakoupena 
Brát vytváření metadat v úvahu se organizacím může vyplatit – data i čas jsou velmi 

cenné. A to, že metadata se vytvářejí již od počátku, firmám později čas i peníze ušetří. Data 
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jsou nejdražší položky v rozpočtech firem zabývajících se GIS, obvykle dražší než mzdové 
náklady. Jestli jsou metadata součástí pracovních postupů, náklady spojené s jejich vytvářením 
jsou prakticky nulové. Čas a náklady spojené s metadaty by však měly být zahrnuty 
v rozpočtech a projekčních plánech v každém případě. [19]  

3.3.1 Základní principy metadat 

Metadata slouží širokému okruhu aplikací v oblasti geografických informací: popis dat, 
organizace dat a jejich údržba. Úplný metadatový popis struktury, obsahu a přesnosti všech 
datových sad je důležitým požadavkem při navrhování databází. Prostřednictvím těchto údajů 
je možné se vyvarovat nesprávného použití dat v datové sadě. [2] 

Metadatový model zahrnuje definování povinných a volitelných metadatových prvků 
a které metadatové prvky jsou za určitých podmínek povinné (podmíněné prvky). Navíc by 
měla být stanovena minimální metadatová sada. Metadata mohou být organizována v počítači 
mnoha způsoby: 

� integrovaná část dat v rámci datové sady 
� v oddělené databázi 
� jako textový soubor 

Každý si může vybrat podle strategie managementu, rozpočtu, technických faktorů 
atd., jakým způsobem bude metadata uchovávat. [2] 

Nejvhodnější dobou pro definování a sběr metadat je ve chvíli, kdy jsou data 
vytvářena. Je pravděpodobné, že pokud budeme čekat do té doby, než je sběr dat ukončen, 
topograf či geodet obdrží nedostatečné informace o tom, co by měla databáze obsahovat. 
Navíc vyhledávání informací se stává těžkopádné a nákladnější, pokud nemáme dostatečně 
přesná metadata. Vytváření dokumentace k již existujícím datům může být odstrašující 
(skličující) – detaily už jsou dávno zapomenuty a náklady mohou být vysoké. [2] 

3.3.2 Modularita a rozši řitelnost metadat 

Modularita je jedním z přístupu v oblasti aplikace metadat - modularita metadat 
je klíčovým pravidlem v oblastech či prostředích, pro něž existuje široký rozsah rozdílných 
zdrojů, styly a přístupy k popisu zdrojů. Modularita v metadatech umožňuje navrhnout 
a vytvořit nové sestavy metadat, které jsou založeny na existujících schématech metadat.  
V prostředí, kde modularita metadat funguje, lze jednotlivé datové prvky z různých schémat 
mezi sebou kombinovat syntakticky a sémanticky interoperabilním způsobem. [2] 

Modularita metadat sebou přináší možnost vytváření extenzí, které metainformační 
systémy musí brát v úvahu. Tak může být vyhověno specifickým požadavkům pro dané 
použití či aplikace. Například popis datové sady musí být obsažen v každé metadatové 
sadě, avšak stupeň oblačnosti se bude používat jen pro ortofoto data. [2] 
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 „Oblast použití daného typu metadat se bude lišit v závislosti na stupni podrobnosti, 
která je požadována. Při navrhování metadatových standardů by si mohli ti, kdo schémata 
vytvářejí, vybrat pro danou oblast použití úroveň podrobnosti. Naplňování databází metadaty 
je finančně nákladné, tudíž při vytváření metadat svou roli hraje i finanční stránka. Snahou je 
vytvářet metadata s dostačující podrobností tak, aby vyhovovala funkčním požadavkům pro 
danou oblast použití, ale nic navíc.“ [21] 

Kromě toho modularita metadat si žádá adekvátní zpřesnění -  tak bude význam 
metadatových prvků více specifikován, například ilustrátor, autor, skladatel nebo sochař jsou 
podmnožinou více obecného pojmu tvůrce, nebo všechny pojmy datum vzniku, datum 
změny, datum přijetí  mají užší význam jakožto atribut datum . Druhý způsob zpřesnění 
se týká upřesnění rozsahu hodnot, který je platný pro daný element. Zjištění, že hodnota 
daného metadatového prvku byla vybrána z kontrolovaného seznamu (slovníku) nebo byla 
sestavena na základě určitého algoritmu, může být užitečnou informací, zejména 
pro automatické zpracování. Pokud se budeme spoléhat na obecně používaný a obvyklý 
rozsah hodnot, pak se tímto způsobem zvýší sémantická interoperabilita napříč různými 
oblastmi použití. [2] 

3.4 STANDARDY PRO POPIS METADAT 

Současné ISO normy pro Geoinformatiku vycházejí ze sady mezinárodních norem ISO 
19100 TC 211, které slouží k popisu prostorových dat. Česká republika přebrala normy 
pro Geografické informace pod zkratkou ČSN ISO 19100.  Norma ISO 19115 [62] je 
standardem pro metadata a rozšiřuje ji norma ISO 19119 o popis služeb (zejména služby 
OGC). Protože norma 19115 přímo nedefinuje „výměnný formát“, tak k 1. 7. 2006 byla přijata 
norma ČSN ISO 19139, která závazně definuje strukturu metadatových XML dokumentů 
k výměně dat. Standardem pro metadata je i norma ISO 15836 – více známa jako Dublin Core.  

 Platným evropským standardem pro metadata je i směrnice INSPIRE. Její části, která 
se věnuje popisu metadat je využito pro aplikaci, kterou nabízí projekt v této diplomové práci. 
Část směrnice pro metadata vstoupila v platnost pro Českou republiku v prosinci roku 2008. 

 Původně bylo zamýšleno, že by projekt nabízel aplikaci podle standardu ISO 19115, 
ale ten obsahuje velké množství položek (až 400), které by byly pro potřeby reálné firmy, 
příliš velkou časovou (s tím spojenou finanční) zátěží při vyplňování položek metadat. Proto 
bylo rozhodnuto, že se využije „jen“ asi 30 položek směrnice INSPIRE. Vzhledem k tomu, 
že jsou již číselníky ISO19115 vytvořeny v tabulkách, které lze importovat do různých 
databází, jsou přiloženy na datové příloze (CD) diplomové práce. 

3.4.1 Definice normy 

Technické normy ČSN 
�  „Je vyjádřením požadavků na výrobky, procesy nebo služby tak, aby splňovaly požadavek 

vhodnosti pro daný účel.  
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� Normy ČSN stanoví základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, 
zaměnitelnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí.  

� Má pozitivní vliv na usnadnění volného pohybu zboží v mezinárodním obchodu, usiluje 
o racionalizaci výroby, napomáhá podpoře ochrany životního prostředí 
a konkurenceschopnosti, zajišťuje dostatečnou ochranu spotřebitelů na vnitřním trhu.  

� V současné době jsou technické normy ČSN kvalifikovaným doporučením, nejsou 
závazné a jejich používání je dobrovolné.  

� Norma ČSN, jako veřejně dostupný dokument, je přístupná ve všech fázích vzniku 
a používání v praxi.  

� Normy ČSN jsou, na rozdíl od právních předpisů, které mohou vznikat bez projednání 
a souhlasu všech, jichž se týkají, dokumenty, kdy se zásadními otázkami řešení souhlasí 
všechny zúčastněné strany.  

Normy lze rozlišovat podle obsahu, který je určující pro účel jejich použití na 
terminologické, základní, zkušební, normy výrobků, bezpečnostní předpisy, normy postupů 
a služeb, normy řízení jakosti, rozhraní, zaměnitelnosti, atd.“ [22]  

 

Harmonizované normy 
„ČSN se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky 

stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány 
Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, 
která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských 
společenství společnou dohodou notifikovaných osob. Harmonizované ČSN oznamuje Úřad 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve Věstníku Úřadu, stejně jako 
jejich změny nebo zrušení. V oznámení uvádí také technický předpis, k němuž se tyto normy 
vztahují. Význam harmonizovaných norem (které nejsou závazné) vyplývá jak ze zákona 
(§ 4a), tak z nařízení vlády, ke kterému se vztahuje. Splnění harmonizovaných norem 
se považuje za splnění požadavků stanovených (zpravidla obecně) v příslušném nařízení 
vlády. Tento tzv. předpoklad shody se uplatňuje i ve vztahu k zahraničním technickým 
normám přejímajícím v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy.“ 
[23]  

 
Závaznost či nezávaznost normy 
„Novela zákona č.22/1997 Sb. (provedená zákonem č.71/2000 Sb.) výslovně uvádí, 

že česká technická norma není obecně závazná. Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány 
za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování. Existují však případy, 
že povinnost dodržovat požadavky uvedené v českých technických normách, vyplývá z jiných 
právních dokumentů, jako jsou:  

� právní předpisy (např. právní řád České republiky obsahuje řadu předpisů, které 
stanoví přímo či nepřímo povinnost řídit se technickými normami. Lze proto 
doporučit, aby všechny podniky ve vlastním zájmu dodržovaly zejména 
ta ustanovení ČSN, která se týkají ochrany oprávněného zájmu, tj. zájem 
na ochraně života, zdraví a bezpečnosti osob a zvířat, majetku a životního 
prostředí), 

� rozhodnutí správního orgánu,  
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� smlouva, ve které je uveden požadavek nebo závazek řídit se technickým normami 
pokyn nadřízeného.“ [23]  
 
„Norma  
„Normou“ je technická specifikace schválená uznaným normalizačním orgánem 

k opakovanému nebo trvalému použití, jejíž dodržování není závazné a která patří do jedné 
z těchto kategorií:  

� mezinárodní norma: norma přijatá mezinárodním normalizačním orgánem a 
veřejně přístupná,  

� evropská norma: norma přijatá evropským normalizačním orgánem a veřejně 
přístupná,  

� národní norma: norma přijatá národním normalizačním orgánem a veřejně 
přístupná.  

Evropský normalizační orgán  
„evropským normalizačním orgánem“ orgán uvedený v příloze I směrnice 98/34/ES: 

CEN, CENELEC, ETSI.  
Národní normalizační orgán  
„národním normalizačním orgánem“ orgán uvedený v příloze II směrnice 98/34/ES.  
Technická specifikace  
„technickou specifikací“ se rozumí specifikace obsažená v dokumentu, která stanoví 

požadované charakteristiky výrobku, jako jsou úrovně jakosti, ukazatele vlastností, bezpečnost 
nebo rozměry včetně požadavků na výrobek, jako jsou obchodní název, terminologie, 
symboly, zkoušení a zkušební metody, balení, označování výrobků nebo jejich opatřování 
štítkem se jmenovitými údaji a postupy při posuzování shody.“  [24] 

3.4.2 Standardizace datového modelu 

Je velmi pravděpodobné, že implementace databází obsahujících metadata 
podle standardů poskytne uživatelům informace, které budou více spolehlivé, a pomohou 
poskytovatelům dat: 

� Snížit duplicitu dat, které již existují v různých databázích. 
� Usnadní přístup k jejich datům ve smyslu jejich popisu, co obsahují atd., a tím lze 

dosáhnout zvýšení jejich prodejnosti (rozličné systémy se musí shodnout 
na obecném standardizovaném formátu pro on-line přenos informací). Bohužel 
v současnosti si lze vybrat z mnoha metadatových standardů, jak mezinárodních, 
tak národních. [2] 

3.4.3 Sémantická standardizace  

V případě použití určité standardizované datové struktury nezaručí, že metadata jsou 
v odpovídající kvalitě, přesnosti a úplnosti. Jistěže kvalita metadat může být důležitější než 
datová struktura, protože to je to, co uživatelé budou vnímat a používat. Bez spolehlivých 
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informací je nepravděpodobné, že by uživatelé použili danou službu. Je nutné, aby jak 
poskytovatelé dat, tak i jejich uživatelé rozuměli použité terminologii – správně a jednoznačně 
ji chápali. Pokud tomu tak nebude, výsledky hledání, které uživatelé obdrží, budou nesmyslné 
a/nebo nesprávné. To znamená, že všichni poskytovatelé dat musí buď přiřadit 
k popisu datové sady klíčové slovo, nebo tezaurus musí být vytvořen tak, aby poskytoval 
běžný názor na individuální provedení. Hlavní úlohou harmonizace je být spíše komplexní, 
i když existuje prostor pro vytváření rozdílů (například mezi jednotlivými odvětvími, uvnitř 
daného odvětví v rozdílných zemích, dokonce i mezi rozdílnými organizacemi v jedné zemi). 
[2] 

Co se týká Evropy, spolehlivé metadatové služby jsou závislé na kvalitě popisu 
datových sad. To je znatelné zejména v oblasti životního prostředí na mezinárodní úrovni. 
Různé organizace používají k popisu datové sady, která je založena na stejném datovém 
modelu, rozdílná klíčová slova. Neporozumění při výběru klíčových slov bylo nejviditelnější 
v oblasti „topografie“ a „landcover“, zatímco jasná klíčová slova jako „silniční síť“ 
či „železniční síť“ byly obecně interpretovány přesně. Tento případ je důkazem toho, jak je 
důležité, aby byla terminologie chápána stejně a jednoznačně všemi, kdo se podílí na tvorbě 
dat a metadat. [2] 

3.4.4 Definice sm ěrnice 

„Evropská směrnice stanoví cíle, kterých členské státy mají dosáhnout, a zároveň jim 
k jejich dosažení poskytuje možnost výběru prostředků. Směrnice může být určena jednomu 
členskému státu či více nebo všem členských státům. Aby se zásady stanovené ve směrnici 
mohly projevit v životě občanů, musí vnitrostátní zákonodárce přijmout vnitrostátní 
transpoziční právní akt, který vnitrostátní právní předpisy přizpůsobí cílům stanoveným 
ve směrnici.  

Směrnice stanoví konečné datum pro její provedení do vnitrostátního práva. 
Při provádění směrnice mají členské státy dostatečnou volnost, která jim umožňuje zohlednit 
národní specifika. Směrnice musí být provedena do vnitrostátního práva ve lhůtě stanovené 
směrnicí.  

Směrnice se používá k harmonizaci vnitrostátních právních předpisů, zejména 
k vytvoření jednotného trhu (například ke stanovení normy týkající se bezpečnosti výrobků). 
Jde o text nebo texty, který/které členský stát oficiálně přijal a který/které do vnitrostátního 
právního systému zavádí ustanovení směrnice.“ [25] 

3.4.5 ČSN EN ISO 19115 Geografická informace - Metadata 

ISO 19115 je standardem Mezinárodní organizace pro normy (ISO). Tato norma spadá 
do skupiny norem ISO 19100 pro geografická data a definuje, jak popisovat geografické 
informace a služby ve smyslu jejich obsahu, časového a prostorového pokrytí, kvality, 
přístupu a právech jejich užívání. Jak je uvedeno v abstraktu této normy - viz  [26]. 
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Tato norma je platná a vhodná pro digitální data, z její podstaty ji lze použít i pro další 
formy jak geografických dat jako jsou mapy, grafy, diagramy, textové dokumenty, tak 
i pro jiná než geografická data. 

Tento standard se skládá přibližně ze 400 položek, 20 z nich tvoří jádro této normy (viz 
tab. 3). Norma ISO 19115 se snaží omezit zadávání volného textu použitím číselníků, a tím 
zajistit jednoznačnou interpretaci jednotlivých položek. Podrobné informace o tomto 
standardu a dalších normách, které jsou s ním spojeny, uvádí ve své disertační práci Řezník, T. 
(2008) [6].  

Mezinárodní standardy jsou mnohdy specifikovány a upraveny pro národní 
či regionální potřeby. Tento proces se označuje jako „profiling“ – profil je podmnožina prvků 
daného standardu, úpravou se rozumí specifikování rozsah hodnot, kterých může daný prvek 
v metadatovém záznamu nabývat a/nebo změna podmíněnosti pro daný prvek. Kromě toho lze 
k profilům či samotnému standardu přidat další prvky (tzv. extenze), ať už pro potřeby dané 
organizace nebo kvůli charakteru dat (např. pro letecké či družicové snímky to jsou informace 
o použitém senzoru apod.). [6] [28] 

tab. 3: Norma ISO 19115 - prvky povinné, volitelné a podmíněné za určitých podmínek 

 
Zdroj: Geostandard wiki open  [63] 

V tab. 3 je znázorněno jádro normy ISO 19115. Kde: 
 (M) = prvky povinné 
 (O) = prvky volitelné 
 (C) = podmíněné za určitých podmínek 
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ISO 19115 lze použít pro: 
� vytváření katalogu, sběr, třídění a distribuci informací a úplný popis datových sad 
� soubory prostorových (geografických) dat, série souborů prostorových dat a jednotlivé 

geografické prvky a jejich vlastnosti [29] 

ISO 19115 přesně vymezuje: 
� sekce a prvky povinné a v určitých případech podmíněné 
� nejmenší požadovanou množinu metadat, která slouží pro kompletní práci s metadaty 

(vyhledávání dat, hodnocení vhodnosti použití dat, přístup k datům, přenos dat a použití 
digitálních dat) 

� volitelné prvky metadat – slouží pro rozsáhlejší popis geografických dat, pokud je 
požadován 

� metody pro rozšiřování metadat tak, aby vyhovovaly specializovaným potřebám [29] 

3.4.6 ČSN EN ISO 15836 - Dublin core 

Dublin Core je nejstarší standard elektronických dokumentů. „Dublin Core je soubor 
metadatových prvků, jehož záměrem je usnadnit vyhledávání elektronických zdrojů. Původně 
byl vytvořen jako popis zdrojů na WWW sestavený přímo autorem, ale postupně zaujal 
i instituce zabývající se formálním zpracováním zdrojů, jako jsou muzea, knihovny, vládní 
agentury a komerční organizace“ [30]  

Tento standard vznikl v organizaci Dublin Core Metadata Iniciative (DCMI) v roce 
1995 (http://dublincore.org/). Přehled všech prvků, v terminologii DCMI je pro ně použito 
pojmenování „termíny“, lze nalézt na http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/. Soubor 
metadatových prvků Dublin Core tvoří jen 15 z nich a jsou rozděleny do tří logických 
kategorií:  

1. Obsah zdroje 
1.1. Název (Title) 
1.2. Předmět (Subject) – Předmět a klíčová slova 
1.3. Popis (Description)  
1.4. Typ (Type) – Typ zdroje 
1.5. Zdroj (Source)  
1.6. Vztah (Relation)  
1.7. Pokrytí (Coverage)  

2. Intelektuální vlastnictví 
2.1. Přispěvatel (Contributor)  
2.2. Tvůrce (Creator) 
2.3. Vydavatel (Publisher)  
2.4. Práva (Rights) – Správa autorských práv 

3. Instance zdroje  
3.1. Datum (Date)  
3.2. Formát (Format) 
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3.3. Identifikátor (Identifier)  
3.4. Jazyk (Language) 

Každý termín je specifikován (popsán) pomocí následujícího minimálního souboru 
atributů (viz tab. 4) :  

tab. 4: Dublin Core - specifikace jednotlivých termínů 

Jméno: Jednoznačný symbol přidělený termínu. 

URI:  Uniform Resource Identifier unikátně použitý k identifikaci termínu. 

Návěští: Člověkem čitelné návěští přiřazené termínu. 

Definice: Vyjádření, které vyjadřuje pojetí (concept) a základní podstatu termínu. 

Typ termínu:  Typ termínu, např. Prvek nebo Schéma zápisu, tak jak je popsáno v DCMI 
Grammatical Principles. 

Status: Status přiřazený termínu od DCMI Usage Board, jak je popsáno v DCMI Usage 
Board Process. 

Datum vydání: Datum kdy byl termín poprvé vyhlášen. 
 
Kde je to možné, poskytují následující atributy doplňkovou informaci o termínu (viz 

tab. 5):  
tab. 5: Dublin Core - možnosti doplňkových informací 

Komentář:  Doplňková informace o termínu a jeho použití. 
Viz:   Odkaz na autoritativní dokumentaci.  
Odkazy:  Citace URL zdroje odkazovaného v Definici nebo Komentáři.  
Zpřesňuje:  Odkaz na zpřesněný termín pomocí Zpřesnění prvku.  
Kvalifikuje:   Odkaz na termín určený schématem zápisu.  
Širší než:  Odkaz z více obecného na více specifický termín slovníku.  
Užší než:  Odkaz z více specifického na více obecný termín slovníku.  

 
Jejich podrobný popis lze nalézt v českém jazyce na stránkách 

http://www.ics.muni.cz/dublin_core/terms.html#H2). Dále platí, že každý prvek je volitelný a 
opakovatelný, pořadí prvků není podstatné a je podporováno vytvářeních národních 
jazykových verzí Dublin Core s tím, že vznikne mezinárodní registr národních standardů DC 
umožňující automatickou konverzi mezi národními metadatovými záznamy. 

3.4.7 Směrnice INSPIRE 

Jak uvádí Cenia „INSPIRE - IN frastructure for SPatial InfoRmation in Europe 
je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade 
za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury 
prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury 
prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní 
prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních 
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a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství 
na všech úrovních členských států.“ [31] 

„Základní principy INSPIRE: 
� data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak 

děje nejefektivněji  
� možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi 

mnoha uživateli a aplikacemi  
� prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími 

úrovněmi  
� prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé 

využití  
� snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich 

využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato 
data využít. 

Směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství (INSPIRE) 
vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. Vytváří základ pro koordinační 
mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni.“ [31] 

Evropská směrnice INSPIRE je rozdělena na dvě fáze, mezi nimiž nejsou hranice 
striktně dány, ale prolínají se. První fáze je transpozice (příprava právního dokumentu, 
kterým je do českého právního systému převedena Směrnice) a druhou fází je implementace. 

Fáze transpozice začala schválením směrnice a trvala po dobu dvou let. Během nich 
byla směrnice transponována do národní legislativy novelou zákona 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí, která vyšla jako zákon č.380/2009 Sb. (ze dne 8. října 
2009) a současně vznikl implementační plán, jak splnit do roku 2013 požadavky, které jsou 
obsahem směrnice. Tato novela obsahuje také plán Ministerstva životního prostředí ČR zřídit 
Národní geoportál INSPIRE, a tak zpřístupnit prostorová data široké veřejnosti (podrobněji 
§11 a Geoportál, odst. (1), zákon č. 380/2009 Sb.). Ten bude na základě stanovených 
licenčních smluv, které budou součástí metadat, zpřístupňovat široké veřejnosti prostorová 
data týkající se alespoň jednoho z témat přílohy. Služby na geoportálu umožní uživateli 
zdarma vyhledávat a prohlížet, za úplatu pak stahovat a transformovat data. Dále bude 
na geoportálu zřízena služba elektronického obchodu pro placení úhrad za poskytnutí dat, 
pokud budou zpoplatněna. Pro orgány veřejné správy (v jejich působnosti) jsou podle zákona 
č. 123/1998 Sb., všechny tyto služby Národního geoportálu dostupné zdarma.  

Metadaty budou opatřena všechna data i služby, které národní geoportál obsahuje – 
viz §11 a Geoportál, odst. (7), zákon č. 380/2009 Sb.). 

„(7) Metadata zahrnují informace o 
a) souladu prostorových dat s technickými požadavky, 
b) podmínkách pro přístup k prostorovým datům a službám založeným 

na prostorových datech a jejich používání, 
c) kvalitě a platnosti prostorových dat, 
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d) povinných subjektech a jiných poskytovatelích prostorových dat, kteří 
vytvářejí, spravují, aktualizují a distribuují prostorová data a služby založené 
na prostorových datech, 

e) omezení přístupu a o důvodech takového omezení.“ 

Více informací viz [31] odkud jsou i předchozí a následující citace. 

„Implementace směrnice definuje konkrétní způsob, jak naplnit všechny požadavky 
kladené přijetím směrnice a bezprostředně navazuje na její transpozici. K zajištění vzájemné 
kompatibility a využitelnosti infrastruktur jednotlivých členských států v rámci celého 
Společenství vyžaduje směrnice INSPIRE přijetí implementačních pravidel pro tyto oblasti: 

� Metadata 
� Specifikace dat 
� Síťové služby 
� Sdílení dat 
� Monitoring a reporting 

Implementační pravidla jsou vytvářena tzv. drafting týmy (Drafting Team), které tvoří 
experti navržení registrovanými SDIC a LMO a vybraní Komisí. Drafting týmy vytvoří návrh 
implementačních pravidel, který je poskytnut k připomínkování zaregistrovaným 
organizacím.“ Implementační pravidla pro metadata, která jsou založena na normách ISO 
19115 a ISO 19119, lze nalézt - viz odkaz [32] („Draft Guidelines – INSPIRE metadata 
implementing rules based on ISO 19115 and ISO 19119“ ). 

Spolu i implementačními pravidly vychází také technické návody (Technical 
Guidance), které popisují konkrétní technické rozhraní, požadavky a normy související 
s implementačními pravidly. Technický návod pro metadata: „INSPIRE Metadata 
Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119“ - viz 
odkaz [33]. 

Samostatnou oblastí, pro kterou směrnice INSPIRE vyžaduje přijetí implementačních 
pravidel, jsou metadata. INSPIRE se zabývá nejen metadaty pro prostorová data, ale také 
metadaty pro služby. Zásadním dokumentem pro metadata je Implementační pravidla pro 
metadata („Implementation Rules for Metadata“).  

Lhůta pro implementaci směrnice v oblasti metadat je v případě příloh I (9 témat 
týkajících se základního polohového rámce) a II (4 témata – Výškový rámec, Ortofoto, 
Geologie, Krajinný pokryv) dva roky a v případě přílohy III (21 témat – Účelová data: 
Územní plánování, Statistická data, Inženýrské sítě, Životní prostředí, Meteorologická data) 
pět let v případě metadat. Lhůta běží od chvíle schválení implementačních pravidel, která 
byla schvalována v průběhu roku 2008 až 2010.  

Konečná verze implementačních pravidel, která popisují obsah a strukturu metadat 
pro data z témat v přílohách I, II a III směrnice, byla schválena 14. května 2008 a v platnost 
vstoupila 24. prosince 2008 jako „NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 
2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající 
se metadat“. [34] Jejich česká verze je dostupná – viz odkaz [35]. 
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 INSPIRE Geoportal  

Na stránkách http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm/pageid/342 existuje editor 
metadat, který umožňuje vytváření metadatových záznamů k sérii souborů prostorových dat, 
souboru prostorových dat či službě založené na prostorových datech. Pomocí průvodce 
si autor může vytvořit metadata podle pravidel směrnice INSPIRE a provést export 
ve formátu XML, nebo provést validaci již existujících metadat, která jsou ve formátu XML. 

Úkol validátoru je testovat, do jaké míry metadata vyhovují Prováděcím pravidlům 
pro INSPIRE metadata (= soubor MetadataTG_inspire.pdf  je součástí datové přílohy 
diplomové práci na CD). Validátor přijme metadata, která jsou vytvářena podle Metadata 
Technical Guidance. Následně je vytvořena zpráva o vyhovění těmto pravidlům. 

Validátor nehodnotí metadata proti ISO schématu – pokud metadatový záznam 
obsahuje všechny povinné údaje podle pravidel definovaných v „Metadata Technical 
Guyance“, bude metadatový záznam vyhodnocen jako vyhovující, i přesto že tyto údaje 
neodpovídají datovým typům definovaným v ISO schématu. 

 
Vztah mezi normou ISO 19115 a ISO 19119 a INSPIRE. INSPIRE samotný není 

standardem, je to legislativa, která přijala evropské standardy ISO 19115 a ISO 19119 jako 
důležité standardy metadat pro prostorová data a prostorové datové služby. [36]  

Dokument „Relation between ISO 19115 and ISO 19119 and the elements of the 
INSPIRE draft metadata implementing rules (informative)“  (dostupný – viz [37]) objasňuje, 
jak lze těchto ISO standardů použít pro metadata INSPIRE. Obsahuje také srovnání 
požadavků jádra normy ISO 19115 a směrnice INSPIRE pro prostorové datové sady a série 
prostorových datových sad, jak jsou definovány v Implementačních pravidlech pro metadata.  

Této problematice se podrobněji věnuje ve své disertační práci Řezník, T. (2008) [6] 
a také stránky ISO 19115 pro služby GeoWeb Orchestrace viz odkaz [27] 

3.4.8 Množina metadatových prvk ů podle sm ěrnice INSPIRE 
pro prostorová data 

Jednotlivé prvky v metadatovém záznamu v navrhovaném podnikovém 
metainformačním systému vycházejí ze směrnice INSPIRE. Pro potřeby podniku, kde 
je systém realizován, jsou metadata rozšířena o čtyři prvky, které nejsou součástí směrnice: 
Interní kategorie (Internal category): rozdělení dat na základě jejich analýzy (viz kapitola 

5.2.1 Analýza prostorových dat reálné firmy) do pěti kategorií: DTM, Polohopis, 
Laser, Model budov a Výškopis včetně polohopisu.  
Hodnotová doména je číselník pod označením Inter_Kat. Číselník je fyzicky vytvořen 
v souboru metadata_INSPIRE.xls, list Inter_Kat, který je součástí datové přílohy 
diplomové práce (na CD).  
Prvek se vyskytuje právě jedenkrát 

Umístění dat (Data Location): Přesné umístění zálohovaného zdroje – číslo pásky, číslo 
zálohovaného DVD či CD, název serveru a disku atd. 
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Hodnotová doména free text. 
Prvek se vyskytuje právě jedenkrát. 

Poznámka (Note): Pro případ, kdy bude potřeba k datům dopsat jakoukoliv informaci, která 
není předmětem směrnice a pracovník, který bude metadata vyplňovat uzná za vhodné, 
že je nutné uživateli tuto informaci sdělit. 
Hodnotová doména free text. 
Prvek se vyskytuje právě jedenkrát 

Číslo zakázky (Project number): Každá datová sada je zároveň zakázkou nebo nějakým 
dílčím úkolem zakázky, proto zde bude zapsáno číslo zakázky vztahující se k ID. 
Hodnotová doména numeric. 
Prvek se vyskytuje právě jedenkrát 

 

Prostorová data jsou v množině prvků uvedena jako zdroj. 

 

Následující kapitola vychází z dokumentu NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1205/2008 
ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/2/ES týkající se metadat. Jelikož tato práce má povahu metodiky pro vytváření a správu 
podnikového metainformačního systému, je potřeba uvést přesnou charakteristiku 
jednotlivých prvků v metadatovém záznamu, a to z toho důvodu, aby bylo zabráněno 
vytváření nepřesných a nekompletních metainformací v důsledku neznalosti jejich přesného 
významu, hodnot, kterých nabývají apod. 

Nejprve je uveden přehled jednotlivých prvků, následuje jejich přesný popis a obsah. 
Pro lepší přehlednost jsou prvky zobrazeny v tab. 6: Množina metadatových prvků vstupující 
do metainformačního systému reálné firmy podle směrnice INSPIRE, která je součástí datové 
přílohy diplomové práce (na CD). 

Všechny níže uvedené citace umístěny do uvozovek jsou citovány z NAŘÍZENÍ 
KOMISE (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat (směrnice INSPIRE). 

 

IDENTIFIKACE (IDENTIFICATION) 

Název zdroje (Resource title): Charakteristický, často jedinečný název zdroje. 
 Hodnotová doména je volný text. 
 Prvek se vyskytuje právě jedenkrát 

Abstrakt zdroje (Resource abstract): Stručné popisné shrnutí obsahu zdroje. 
 Hodnotová doména je volný text.  
 Prvek se vyskytuje právě jedenkrát 

Typ zdroje (Resource type): Typ zdroje, který je nutný vybrat z číselníku. 
Hodnotová doména je číselník pod označením D1. Číselník je fyzicky vytvořen 
v souboru metadata_INSPIRE.xls, list Ciselnik_D1, který je součástí datové přílohy 
diplomové práce (na CD).  
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Prvek se vyskytuje právě jedenkrát. 

Lokátor zdroje (Resource locator): Odkaz(y) na zdroj a/nebo odkaz na další informace  
 o zdroji. 
Hodnotová doména je znakový řetězec, běžně se vyjadřuje jako jednotný lokátor zdroje 
(URL). Například: http://fantomas/geodis/zakazky_form.php?id=21676 
Výskyt prvku ve výsledném souboru je podmíněný, ale může se vyskytnout více než 
jedenkrát. 

Jedinečný identifikátor zdroje (Unique resource identifier): Hodnota, která zdroj jedinečně 
identifikuje.  
Hodnotová doména je povinný kód tvořený znakovým řetězcem. Tento kód si určí 
vlastník dat sám. Například se může skládat ze zkratky podniku a čísla zakázky, pokud 
je jedinečné nebo číselného kódu odpovědného pracovníka, z data a hodiny vzniku 
zdroje či v tomto případě je jedinečný kód z databáze původního IS.  
Prvek se vyskytuje nejméně jedenkrát. 

Jazyk zdroje (Resource language): Jazyk používaný v rámci zdroje. 
Hodnotová doména je omezena na jazyky definované v normě ISO 639-2 [39].  
Vybrané jazyky (převážně Evropské) jsou definovány v souboru 
metadata_INSPIRE.xls, list Kod_jazyk, který je součástí datové přílohy diplomové 
práce (na CD).  
Výskyt prvku ve výsledném souboru je podmíněný, ale může se vyskytnout více než 
jedenkrát. 

 

KLASIFIKACE PROSTOROVÝCH DAT A SLUŽEB (CLASSIFICATI ON OF 
SPATIAL DATA SERVICES) 

Tematická kategorie (Topic category):  

   Je nutné vybrat jednu z tematických kategorií, která je definována v číselníku D2. 

Hodnotová doména: Číselník je fyzicky vytvořen v souboru metadata_INSPIRE.xls, 
list Ciselnik_D2, který je součástí datové přílohy diplomové práce na CD. 

Prvek se vyskytuje nejméně jedenkrát. 

 

KLÍ ČOVÉ SLOVO (KEY WORD) 

Hodnota klíčového slova (Key word value):  
            Používané nebo formalizované slovo nebo fráze používaná pro popis dat. 

Hodnotová doména je volný text.  
Prvek se vyskytuje nejméně jedenkrát. 

Zdrojový řízený slovník (Originating controlled vocabulary): 

„Uvede se nejméně jedno klíčové slovo ze Všeobecného vícejazyčného 
environmentálního tezauru (GEMET) popisující příslušné téma prostorových dat“ „Pokud 
hodnota klíčového slova pochází z řízeného slovníku (tezaurus, ontologie), například GEMET, 
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uvede se jeho citace. Tato citace obsahuje nejméně název a referenční datum (datum 
zveřejnění, datum poslední revize či vytvoření) zdrojového řízeného slovníku.“ GEMET 
je možné nalézt, viz odkaz [40].  

 

GEOGRAFICKÁ POLOHA (GEOGRAPHIC LOCATION) 

Geografické ohraničení (Geographic bounding box):  
„Prvek určuje prostorový rozsah zdroje a uvádí se jako ohraničení. Ohraničení 

se vyjadřuje pomocí západní a východní zeměpisné délky a jižní a severní zeměpisné šířky 
ve stupních desetinné soustavy s přesností na nejméně 2 desetinná místa.“ Zde je si potřeba 
uvědomit, že většina dat je zpracovávána v souřadnicovém systému JTSK, proto je nutné 
provést konverzi (transformaci). Některé softwary umožňují projekt (či soubor) pouze uložit 
do jiného souřadnicového systému, v jiných softwarech je potřeba při transformaci provést 
různá nastavení. Jak změnit nebo nastavit souřadnicový systém v softwaru ArcMap je 
v příloze 5. Nastavení souřadnicového systému v softwaru ArcMap. Dále je možné pro 
ArcMap využít skript, k výpočtu souřadnic X a Y maximální, X a Y minimální) pro každý 
polygon, který vymezuje prostorová data. (viz kapitole 5.6.2 Export soubodu DGN do souboru 
SHP a operace v ArcMapu). 

Hodnotová doména je desetinné číslo na dvě desetinná místa. 
V systému jsou vytvořeny 4 položky pro souřadnice WGS 1984 – západ, východ, sever 
a jih. A vzhledem k více frekventovanému využití systému JTSK, tak jsou v systému 
vytvořeny i 4 položky pro souřadnice systému JTSK.  
Prvek se vyskytuje nejméně jedenkrát. 

 

ČASOVÁ REFERENCE (TEMPORAL REFERENCE) 

Hodnotová doména je datum a vyjadřuje se v souladu s normou ISO 8601. 

Časový rozsah (Temporal extent):  
            Časové období, které obsah zdroje pokrývá. Může být vyjádřeno kterýmkoli 

z následujících způsobů: 
� jednotlivé datum, 
� datový interval vyjádřený pomocí počátečního data a koncového data intervalu, 
� směs jednotlivých dat a datových intervalů. 

Výskyt prvku ve výsledném souboru je podmíněný, ale požaduje se nejméně jeden 
údaj o časovém rozsahu. 

Datum vytvoření (Date of creation):  

              „Datum vytvoření zdroje. Nemůže existovat více než jedno datum vytvoření.“ 

 

KVALITA A VALIDITA (QUALITY AND VALIDITY) 

Kvalita a validita prostorových dat se řeší pomocí následujících prvků metadat: 
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Původ (Lineage): Historie zpracování a/nebo celkové kvality souboru prostorových dat, 
zda byl datový soubor ověřen, zda se jedná o oficiální verzi (pokud existuje více verzí). 
Hodnotová doména je volný text. Prvek se vyskytuje právě jedenkrát. 

Prostorové rozlišení (Spatial resolution): „Prostorové rozlišení určuje úroveň podrobnosti 
datového souboru. Hodnota rozlišení se vyjadřuje jako soubor od nuly do nekonečna 
(zpravidla v případě rastrových prostorových dat a produktů odvozených z obrazu) 
nebo jako odpovídající měřítko (zpravidla u map či produktů odvozených z map). 
Měřítko se obecně vyjadřuje jako celé číslo vyjadřující jmenovatele měřítkového 
čísla.“ 
Hodnota rozlišení se vyjadřuje jako číselná hodnota spojená s jednotkou délky. 
Výskyt prvku ve výsledném souboru je podmíněný, ale může se vyskytnout více než 
jedenkrát. 

 

SOULAD (CONFORMITY) 
Specifikace (Specification): „Citace prováděcích pravidel přijatých podle čl. 7 odst. 1 

směrnice 2007/2/ES či jiné specifikace, s níž je příslušný zdroj v souladu.“ Zdroj může 
být v souladu s více než jedním prováděcím pravidlem. 
Hodnotová doména je volný text.  
Prvek se vyskytuje právě jedenkrát. 

Míra souladu (Degree): „Míra souladu zdroje s prováděcími pravidly přijatými podle čl. 7 
odst. 1 směrnice 2007/2/ES či s jinou specifikací.“ 
Hodnotová doména je číselník pod označením D5. Číselník je fyzicky vytvořen 
v souboru metadata_INSPIRE.xls, list Ciselnik_D5, který je součástí datové přílohy 
diplomové práce na CD.  
Prvek se vyskytuje nejméně jedenkrát. 

 

OMEZENÍ PŘÍSTUPU A POUŽITÍ (CONSTRAINT RELATED TO ACCESS 
AND USE) 

„Omezení týkající se přístupu a použití má podobu jedné z následujících možností 
nebo jejich kombinace: 

� soubor podmínek vztahujících se k přístupu a použití  
� soubor omezení veřejného přístupu  

Podmínky vztahující se k přístupu a použití (Conditions applying to access and use):  
Hodnotová doména je volný text. Prvek se vyskytuje nejméně jedenkrát. 
„Prvek musí nabývat nějakých hodnot. Pokud pro přístup a používání zdroje neplatí 
žádné podmínky, použije se „no conditions apply“ („žádné podmínky neplatí“). Pokud 
jsou podmínky neznámé, použije se „conditions unknown“ („podmínky nejsou 
známy“). 
Prvek rovněž poskytuje informace o případných poplatcích nutných pro získání 
přístupu a možnost využívání zdroje nebo odkazuje na jedinečný lokátor zdroje (URL), 
kde jsou informace o poplatcích k dispozici.“ 

Omezení veřejného přístupu (Limitations on public access): Když členské státy omezují 
veřejný přístup k souborům prostorových dat podle čl. 13 směrnice 2007/2/ES, uvádí 
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tento prvek metadat informace o omezeních a jejich důvodech. Pokud žádná omezení 
veřejného přístupu neexistují, prvek metadat tuto skutečnost uvádí. 
Hodnotová doména je volný text.  
Prvek se vyskytuje nejméně jedenkrát. 

 

ORGANIZACE ODPOVÍDAJÍCÍ ZA VYTVÁ ŘENÍ, ŘÍZENÍ, ÚDRŽBU A 
DISTRIBUCI SOUBORŮ PROSTOROVÝCH DAT A SLUŽEB ZALOŽENÝCH NA 
PROSTOROVÝCH DATECH (ORGANISATIONS RESPONSIBLE FOR THE 
ESTABLISHMENT, MANAGEMENT, MAINTENANCE AND DISTRIBU TION OF 
SPATIAL DATA SETS AND SERVICES) 
Odpovědná osoba nebo organizace (Responsible party): „Popis osoby nebo organizace 

odpovídající za vytvoření, řízení, údržbu a distribuci zdroje. 
Popis obsahuje: 

� název organizace jako volný text, 
� kontaktní e-mailovou adresu jako znakový řetězec.“ 

Prvek se vyskytuje právě jedenkrát. 
Úloha odpovědné strany (Responsible party role): „Vyjádření úlohy odpovědné osoby nebo 

organizace.“ 
Hodnotová doména je číselník pod označením D6. Číselník je fyzicky vytvořen 
v souboru metadata_INSPIRE.xls, list Ciselnik_D5, který je součástí datové přílohy 
diplomové práce (na CD).  
Prvek se vyskytuje právě jedenkrát, ale za jeden zdroj může být zodpovědných více 
organizací. 

 

METADATA O METADATECH (METADATA ON METADATA) 
Kontaktní místo pro metadata (Metadata point of contact): „Popis organizace odpovědné 

za vytvoření a údržbu metadat. 
Popis obsahuje:  

� název organizace jako volný text, 
� kontaktní e-mailovou adresu jako znakový řetězec.“ 

Prvek se vyskytuje nejméně jedenkrát. 
Datum metadat (Metadata date): Datum, kdy byl záznam metadat vytvořen či aktualizován. 

Datum je zapsané v souladu s normou ISO 8601. (rok-měsíc-den; například 2010-04-
10).  
Prvek se vyskytuje právě jedenkrát. 

Jazyk metadat (Metadata Languae): Jazyk, v němž jsou prvky metadat vyjádřeny. 
Hodnotová doména je omezena na jazyky definované v normě ISO 639-2 [39]. 
Vybrané jazyky (převážně Evropské) jsou definovány v souboru 
metadata_INSPIRE.xls, list Kod_jazyk, který je součástí datové přílohy diplomové 
práce (na CD). 
Prvek se vyskytuje právě jedenkrát. 
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V tab. 6: Množina metadatových prvků vstupující do metainformačního systému reálné 
firmy podle směrnice INSPIRE jsou zobrazeny všechny prvky metadat, které vstupují 
do systému reálné firmy. Anglický popis se uvádí při exportu do XML, ale uživatel bude 
pracovat s českými názvy ve třetím sloupci. To lze definovat při vytváření projektu v aplikaci 
Geospatial Administrátor, kde je možné zadat, jak se budou názvy zobrazovat z pohledu 
uživatele (Display name) viz kapitola 5.6.5 Založení projektu v aplikaci Geospatial Administrátor. 
  

tab. 6: Množina metadatových prvků vstupující do metainformačního systému reálné firmy podle 
směrnice INSPIRE 

Anglický popis 
Zkrácený 
anglický Český popis  Datový typ 

Resource title Title Název zdroje  free text 

Resource abstract Abstract Abstrakt zdroje character string  

Resource type Type Typ zdroje free text; číselník D1 

Resource locator Locator Lokátor zdroje character string (URL) 

Unique resource identifier Unique_ID Jednotný identifikátor zdroje character string  

Resource language Language Jazyk zdroje  
free text; číselník 
Kod_Jazyk 

Topic category Category Tematická kategorie  free text; číselník D2 

Key word value Key_word Klíčové slovo free text 

Originating cotrolled vocabulary Vocabulary Zdrojový řízený slovník free text 

Geographic b.box: Coordinates West GB_West Geogr.ohraničení: západ numeric  

Coordinates East GB_East Geogr.ohraničení: východ numeric  

Coordinates North GB_North Geogr.ohraničení: sever numeric  

Coordinates South GB_South Geogr.ohraničení: jih numeric  

Temporal extent_from TE_from Časový rozsah: od Date 

Temporal extent_to TE_to Časový rozsah: v Date 

Date of creation Date_creat Datum vytvoření Date 

Lineage Lineage Původ  free text 

Spatial resolution Spatial_re Prostorové rozlišení numeric (1:XXXXX) 

Conformity Conform Soulad free text  

Degree Degree Míra souladu free text; číselník D5 

Conditions applying to access and use Condition Podmínky přístupu a použití free text 

Limitations on public access Limitation Omezení veřejného přístupu  free text 

Responsible party_person Res_person Odpovědná osoba free text (jméno osoby) 

Responsible party_email Res_Email Odpovědná osoba_email character string (e-mail) 

Responsible party role Role Úloha odpovědné osoby free text; číselník D6 

Metadata point of contact Contact Kontaktní místo metadat  free text  

Metadata point of contact_email Noc_Email Kontaktní místo_email  character string  

Metadata point of contact_phone Noc_Phone Kontaktní místo_telefon Numeric 

Metadata date Date_Meta Datum metadat: vznik Date 

Metadata update Update_Met aktualizace Date 

Metadata language Langure_M Jazyk metadat  free text; číselník Kod_Jazyk 

Location date Location_D Umístění dat  free text 

Note Note Poznámka free text 

Internal category Inter_cat Interní kategorie free text; číselník Inter_kat 

Project number Proj_no Číslo zakázky free text 
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_____________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

Při dokončování diplomové práce bylo dotazováním organizaci Cenia o povinnosti či 
nepovinnosti prvků zjištěno, že je k dispozici neschválené pravidlo pro interoperabilitu dat přílohy I., 
které obsahuje popis dat. (Dokument je součástí datové přílohy diplomové práce na CD). Tento překlad 
se má připomínkovat přibližně do poloviny května. 

Odpověď na dotaz k problematice povinnosti nebo nepovinnosti prvků (jejich atributů) podle 
nových, ještě nechválených pravidel jsem získala od p.Faugnerová J. z organizace Cenia - citace: 

„V tomto pravidle se neříká, které položky (pokud mluvíme o atributech) jsou povinné a které 
jsou nepovinné, ale je používán výraz "voidability". Hned první tabulka pro příklad je na straně 11 
(v přiloženém dokumentu). U všech atributů pak jsou dvě možnosti - ve sloupci voidability (tedy něco 
ve smyslu, jestli je položka vynechatelná) buď není nic - tedy data musí atribut obsahovat nebo je tam 
napsáno "voidable" - tedy tento atribut lze vynechat. Je to zejména proto, že některé atributy nejsou 
v některých státech relevantní. 

V praxi: pokud je atribut "vynechatelný" - nemusí být do dat doplňován, pokud není 
"vynechatelný", znamená to, že musí být doplněn do jednoho ze dvou termínů 2017 nebo 2019. Pokud 
předělávám existující datovou sadu, tak do roku 2019, pokud dělám datovou sadu nově, tak do roku 
2017.“ 

 

4 POPIS POUŽITÉHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ 

V projektu jsou základním softwarem tři produkty: 

MicroStation verze od SE (5.7) až po V8XM 

ArcInfo (ArcGIS verze 9.2 a 9.3) 

Oracle Database 10g (Client 11g)  

 

Na obr. 13 je znázorněno, které druhy softwarů jsou použity v jednotlivých fázích 
procesu vytváření a správy metadatových záznamů. 
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obr. 13: Grafické znázornění použitých programů při vytvoření systému 

 

V MicroStationu je vytvořen polygon, který definuje prostorové vymezení datové sady 
pro metadata. Následně je proveden export dat z formátu DGN do formátu SHP, se kterým 
pracuje ArcMap. Za pomocí knihovny OGR je soubor ve formátu SHP importován na Oracle 
Database, kde už je grafická prezentace dat převedena do databázových tabulek. V prostředí 
Oraclu jsou k těmto tabulkám posléze vytvořeny číselníky a následné vazby pomocí 
Primárních (Primary) a cizích (Foreign) klíčů. Tyto tabulky jsou zaregistrovány na Geospatial 
Administrátoru (součást Bentley Mapu), kde je vytvořen i projekt pro Bentley Map. Posledním 
a nejpodstatnějším softwarem je Bentley Map, ve kterém se následně vytvářejí polygony 
ohraničující prostorová data a k nim se vytváří metadatové záznamy, které lze dále editovat a 
prohlížet.  

4.1 MICROSTATION 

MicroStation je určen pro architekty, projektanty, 
geodety a další profese, umožňuje zlepšovat jejich práci 
ve fázi návrhu, modelování, vizualizace, dokumentace nebo 
na mapových projektech různého zaměření a velikostí. [41]   

Prohlížení 
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 V8 XM – nejnovější verze MicroStationu 

Tato verze je stále CAD produktem, obsahuje 2D nástroje pro kreslení, vytváření 
detailů, sestavování výkresů, tisk, publikování a prohlížení a 3D nástroje pro konceptuální, 
parametrické a asociativní plošné i objemové modelování, konstruování a vizualizaci. [41]   

4.1.1 Bentley Map 

Bentley Map – nadstavba nad nejnovější verzí MicroStationu 

Je určen pro organizace, které pracují s mapami, projekty, výkresy a které zajišťují 
činnosti při budování světové infrastruktury. Přináší postupy, které umožňují přesně vytvářet 
geodata, aktualizovat je a analyzovat. [42]  

Bentley Map obsahuje nové nástroje pro zvýšení interoperability s ostatními GIS 
formáty. Je možné přímo využívat soubory SHP firmy ESRI, MapInfo TAB soubory a některé 
další jako reference. [43]  

XML Feature Modeling  

Bentley Map využívá prostředí XML Feature Modeling (XFM). Pomocí aplikace 
Geospatial Administrátor si uživatel a tvůrce aplikací může snadno vytvářet velmi interaktivní 
grafické aplikace, aniž by bylo třeba je programovat. XFM aplikace pomáhají uživatelům 
udržovat standardy určené definicemi objektů a vlastností. Uchovává také předpisy definované 
v nástrojích pro umístění objektů, pro definování vlastností a vzhledu. XFM model také 
definuje datové zdroje a indexy pro rychlý a hladký přístup k prostorovým datům, nezávisle 
na tom, v jakém formátu jsou tato data uložena. Na obrázku 14. jsou zobrazeny vazby XML 
FM. [42]  

 
obr. 14: Vazby XML FM 

 

Na obr. 15 je zobrazení uživatelské rozhraní Geospatial Admistrátoru, kde se definuje 
celý projekt pro práci v Bentley Mapu. 
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obr. 15: Uživatelské rozhraní v  Geospatial Admistrátoru 

4.1.2 Geospatial Administrátor 

Geospatial Administrátor spravuje celou konstrukci XFM v jednotném prostředí. Běží 
mimo prostředí MicroStationu, v němž definuje a udržuje XFM projektové soubory. Používá 
se k definování a konfigurování geografických objektů, včetně jejich chování, dostupných 
operací a vztahů k jiným objektům. Uživatelská rozšíření pomocí aplikací v VBA, MDL a v 
ostatních programovacích jazycích mohou být do definic těchto objektů zahrnuta. Geospatial 
Administrátor definuje také uživatelské rozhraní, které se automaticky aktivuje, souřadné 
systémy a informace o zobrazení, a navíc automaticky vytvoří pracovní prostředí, vzhled a 
XML metadata pro MicroStation. [4]   

V tab. 7 je přehled posledních verzí MicroStationu od roku 1997.  
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tab. 7: Přehled verzí MicroStationu od roku 1997 

název verz
e 

Datum 

vzniku 
popis 

MicroStation SE 5.7 11/1997 poslední multi-platformní verze 

MicroStation/J 7.0 12/1998 modelování (SmatSolid/SmartSurface); Java 

MicroStation/J V7.1 7.1 12/1998 kontrola pravopisu; podpora Windows 2000 

MicroStation V8 8.0 10/2001 Čtení/zapisování DWG bez překladu; neomezené limity; historie 

MicroStation V8.1 8.1 2/ 2003 digitální podpisy; ochrana souborů; pojmenování skupiny 

MicroStation V8 2004 
Edition 

8.5 4/2004 tisk do PDF, 3D do PDF; export do U3D, ADT objektů 

MicroStation V8 XM 
Edition 

8.9 5/2006 
strukturované pracovní postupy; strukturovaný obsah; New 
DirectX-založení displej subsystému 

MicroStation V8i 8.11 10/2008 GPS modul, pomocné souřadnice na pohled; dynamické pohledy 

Zdroj: [45]  

4.2 ARCGIS VERZE 9.2 a 9.3                                                    

ArcGIS je název systému firmy ESRI, největšího světového výrobce 
softwaru pro geografické informační systémy (GIS). ArcGIS Desktop 
poskytuje kompletní software pro GIS a je k dispozici ve třech úrovních 
(tj. licencích): ArcView, ArcEditor a ArcInfo, které se liší různou úrovní 
funkcionality. 

Produkty z kategorie ArcGISDesktop jsou tvořeny integrovanými 
aplikacemi ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox a ModelBuilder. 

Mapy, data a metadata vytvořená pomocí ArcGIS Desktop se mohou dále sdílet 
s mnoha uživateli, ať už prostřednictvím volně dostupné prohlížečky ArcReader, 
uživatelských aplikací ArcGIS Engine nebo pokročilých webových služeb GIS, které 
zabezpečuje ArcIMS a ArcGIS Server. [46] A v neposlední řadě je v poslední době formát 
SHP považován za běžný výměnný formát geografických dat. 
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4.2.1 ArcMap 

Je centrální aplikace ArcGIS Desktop, která slouží pro všechny mapově orientované 
úlohy včetně kartografie, prostorových analýz a editace dat. ArcMap je aplikace, která 
poskytuje kompletní funkcionalitu pro tvorbu map. [46] 

4.2.2 ArcCatalog 

Aplikace ArcCatalog pomáhá organizovat a spravovat data GIS, jako jsou mapy, 
glóby, datové sady, modely, metadata a služby. [46] Možnost vyplňování metadat je popsáno 
v kapitole 5.5.2 Vstup dat do systému pomocí softwaru ArcGIS verze 9.2 a export metadat 
ve formátu XML a jeho následná transformace dle uživatele je popsáno v kapitole 6.1 Export 
souboru XML pomocí XSLT procesoru.  

4.2.3 ArcToolbox 

Aplikace ArcToolbox obsahuje kompletní sadu funkcí pro zpracování prostorových dat 
včetně nástrojů pro správu a konverzi dat, vektorové i rastrové analýzy a statistické analýzy. 
[46] I zde lze pracovat s metadaty – viz obr. 16. 

 
obr. 16: Zobrazení prostředí ArcToolboxu – část určená pro operace s metadaty 

4.2.4 ModelBuilder 

 Rozhraní aplikace ModelBuilder poskytuje grafické modelovací prostředí pro návrh 
a implementaci modelů zpracování prostorových dat, které mohou zahrnovat nástroje, skripty 
a data. Modely jsou diagramy postupů zpracování dat, které seřazují řadu nástrojů a dat 
za účelem vytvoření progresivních procedur a postupů zpracování dat. [46] 
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4.3 ORACLE 

Nejnovějším databázovým produktem společnosti Oracle 
Corporation je Oracle Database 11g. Ale v reálné firmě, ve které 
je projekt prakticky realizován, využívá na verzi nižší Oracle 

Database 10g Relase 2. 

Databáze Oracle je upravená pro prostorová data. Produkt Oracle Locator je součást 
všech edic databáze Oracle (SE ONE, SE, EE), podporuje širokou škálu operací pro práci 
s geopolohovými daty. Maximální množství dat pro tuto edici je 500Gb stejně tak jako 
u Standard Edition. Spolu s edicí Enterprise Edition je možné si pořídit Oracle Spatial 
s pokročilejší schopností podpory GIS aplikací, a tím vlastně rozšiřuje možnosti Oracle 
Locator. Oracle Spatial je samostatně licencované rozšíření k Oracle DB EE, přináší vyšší 
výkon, dále možnosti pro ukládání síťové typologie (Network Data Model), topologický 
datový model přímo v databázi, nativní podporu pro ukládání georeferencovaných rastrových 
dat (Georaster), možnosti provádění analýz prostorových dat s nástroji pro klasifikaci, binning, 
prostorovou korelaci, geokódování a MapViewer. [4] 

Oracle je databázový server založené na architektuře Klient-server. 

Klient-server je síťová architektura, která odděluje klienta (často aplikaci s grafickým 
uživatelským rozhraním) a server, kteří spolu komunikují přes počítačovou síť. Více informací 
k této problematice lze získat na stránkách VŠB-TU Ostrava, Soňa Tichá - viz [48]. 

4.3.1 Oracle SQL Developer 

Pomocí tohoto nástroje se v projektu přistupuje k databázím na Oracle. 

Oracle SQL Developer je nový zdarma poskytovaný grafický nástroj pro vývoj 
v databázi Oracle. Pomocí SQL Developeru je možno vytvářet a prohlížet jednotlivé 
databázové objekty všech typů a spouštět SQL příkazy a skripty. SQL Developer podporuje 
i programování a ladění PL/SQL procedur, funkcí a balíčků. [49]  

4.3.2  SQL*PLUS 

Další z možností jak přistupovat k databázi na Oracle. Je to „konzolový“ nástroj, který 
může běžet s SQL a PL/SQL příkazy interaktivně nebo ze skriptu. 

 SQL*PLUS představuje relativně jednoduchý nástroj, dostupný přes příkazový řádek. 
Programátoři a DBA (administrátoři databází) ho používají jako defaultně dostupný základní 
nástroj v téměř všech případech instalace softwaru Oracle. 
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4.4 GDAL/OGR 

GDAL  (Geospatial Data Abstraction Library) je knihovna určená 
pro čtení a zápis rastrových GIS formátů. Knihovna je vyvíjena 
pod hlavičkou Open Source Geospatial Foundation a vydávána 
pod licencí X/MIT. Knihovna používá jednoduchý abstraktní datový 
model pro všechny podporované datové formáty. Kromě toho nabízí také 
řadu užitečných nástrojů pro příkazovou řádku určených pro konverzi 
a zpracování dat. [50] 

Součástí je knihovna OGR, která je určena pro čtení a zápis vektorových formátů.  

GDAL/OGR je považován za jeden z hlavních open source projektů. Knihovna je často 
využívána také v komerční GIS sféře. Knihovna je otevřená, poskytuje základní funkcionalitu 
potřebnou pro denní práci s GIS formáty."  

Od února 2010 je k dispozici verze GDAL / OGR 1.7.1. 

Na oficiálních stránkách http://gdal.osgeo.org/ je možné získat další podrobné 
informace a přístup k různým formátům vektorových souborů včetně ESRI shapefile, PostGIS, 
Oracle Spatil atd. 

4.5 OSTATNÍ PROGRAMY 

4.5.1 PSPad 

PSPad je textový editor pro prostředí Microsoft Windows. Jedná se o volně šiřitelný 
(freeware) univerzální editor, ve kterém se: 

� pracuje s prostým textem - editor nabízí velké možnosti formátování textu 
� vytváří webové stránky - editor obsahuje řadu unikátních funkcí, které ušetří 

mnoho času a umožní zautomatizovat rutinní operace 
Editor podporuje několik desítek typů souborů, ve kterých zvýrazňuje syntaxi 

a obsahuje pro ně předdefinované šablony. Integrovaný HEXa editor a FTP klient, záznam 
maker, práce s projekty, vyhledávání a nahrazování v souborech, průzkumník kódu 
pro několik prostředí, podpora konverze kódových stránek včetně UNICODE a UTF-8, 
kontrola pravopisu. [51]  

4.5.2 Global Mapper verze 10 

Je produktem firmy Global Mapper Software LCC. Je to propracovaný nástroj, který 
analyzuje různé geografické oblasti. Provádí různé analýzy, počítá vzdálenosti, zvládá 
triangulaci a gridding z 3D dat, atd. Pro tento projekt je využit k transformaci souřadnicového 
systému a následným exportem prostorových dat se zachováním atributů do formátu KML. 
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Nástroj však nabízí výběr z až 40 formátů exportovaných souborů, jak pro vektorová data, 
tak i pro rastrová data. To stejné platí pro vstupní soubory. 

Na webových stránkách http://www.globalmapper.com/ je možnost využití trial verze. 

Na obr. 17 je ukázka prostředí aplikace Global Mapper v.11 [52]  

 
obr. 17: Pracovní prostředí Global Mapper v.11 

4.5.3 ArcGIS ArcScript: Export to KML 

Export to KML je open source utilita, kterou je možné doinstalovat k programu 
ArcMap. V tomto projektu je využita k exportu prostorových dat včetně databázových 
informací ze souboru SHP do souboru KML s následným vystavením na webovou aplikaci. 
Odkaz na utilitu viz [53]. 

 

5 ŘEŠENÍ PROJEKTU 

5.1 STRUKTURA ORGANIZACE 

V této kapitole je popsána praktická část diplomové práce. Pro daný podnik, jenž má 
zájem zřídit si metainformační systém, je nutné provést důkladné analýzy (například dat, 
metadat, systémů, procesů atd.). Podle výsledků analýz pak leze vybrat či navrhnout systém, 
který bude co nejlépe odpovídat požadavkům a charakteru daného podniku.  
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Nejdříve je nutné se seznámit se základní organizační strukturou podniku.  A to 
s jednotlivými úrovněmi podniku, s jeho procesy, mezi jednotlivými pracovišti při celé výrobě 
dat. Dále je potřeba se seznámit s daty, která podnik vytváří. Na obr. 18 je znázorněna 
nejjednodušší forma možné organizační struktury podniku.  

 
obr. 18: Příklad organizační struktury podniku 

 
Na obr. 19 je navržen velmi jednoduchý chod celého procesu výroby dat. 

obr. 19: Zjednodušený návrh procesu výroby dat 

5.1.1 Struktura organizace reálné firmy 

     Firma vznikla v roce 1991, jako samostatná firma zabývající se fotogrammetrií. 
V roce 1995 se spojila s českou firmou, kde vytvořila svoji divizi, která zpracovává vlastní 
letecké podklady a v dnešní době je už díky svému zaměření přejmenována na divizi 
Geoinformací. Pro bližší seznámení se strukturou reálné firmy a zároveň chodem celého 
výrobního procesu je vytvořena vazba mezi výrobou dat a vznikem nového metainformačního 
systému pro správu metadat (viz obr. 20.).  

Ředitel 
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Geodet (terénní 
pracovník) 

Zpracování dat 

Vedoucí oddělení 

Servis PC 
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5.1.2 Vazba mezi daty a metadaty v pr ůběhu celého životního cyklu dat 

Na obr. 20 jsou znázorněny vazby mezi daty a metadaty  v průběhu celého životního 
cyklu dat a také velice zjednodušená struktura podniku reálné firmy. 

 
obr. 20: Vazba mezi daty a metadaty v průběhu celého životního cyklu dat 
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5.2 ANALÝZA PROSTOROVÝCH DAT 

V podniku je potřeba zjistit s jakými daty se pracuje, ať 2D, 2,5D či 3D, výškopisná 
či polohopisná data atd. Tato data je potřeba roztřídit, zda budou vstupovat do systému 
či nikoliv a ta data, která vstupovat budou definovat do kategorií podle reálných potřeb firmy 
(např. dle kapitoly 5.2.1 Analýza prostorových dat reálné firmy.) 

5.2.1 Analýza prostorových dat reálné firmy 

Po analýze dat bylo zjištěno, že firma je vlastníkem dat jak z České republiky 
či Slovenska, ale i Evropy a světa různého druhu a v různých dimenzích. Po konzultaci 
s výrobním ředitelem bylo určeno, že do systému budou vstupovat pouze data pro Českou 
republiku a to pro různé dimenze (2D, 2,5D i 3D) rozděleny do 5-ti základních kategorií. Pátá 
kategorie vznikla na základě zjištění, že některé datové sady (zakázky) obsahují jak polohopis, 
tak i výškopis, a aby nedocházelo k vytváření duplicitním polygonům, které vymezují tyto 
prostorová data pro vstup do metainformačního systému, vznikla nová kategorie Výškopis 
a polohopis. 

   Pět hlavních kategorií rozdělení prostorových dat: 

1) Digitální model terénu a povrchu  
2) Modely budov 
3) Polohopisy 
4) Laserová data (Laserscanning) 
5) Výškopis a polohopis  

     
Kategorie Digitální model terénu a povrchu 

Na obr. 21 je grafické znázornění rozdělení této kategorie. 

obr. 21: Podrobnější rozdělení kategorie Digitální model terénu a povrchu 
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hrany body 

pravidelný grid nepravidelný grid 
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DTM je digitální model terénu, který obsahuje prvky, které vystihují tvar 
a nadmořskou výšku reliéfu. Tyto prvky mohou být definovány: 

� Hranou – linie, které určují např. kraj silnice, břeh řeky, dno suchého nebo 
mokrého příkopu, horní kraj příkopů atd.   

� Vrstevnicí – převzaté ze ZABAGEDu nebo vytvořené automatickým 
programem v požadovaném intervalu z hran nebo bodů výškově zaměřených 

� Body – pravidelně nebo nepravidelně zaměřené výškové body v reliéfu 

DSM je digitální model terénu, který obsahuje navíc budovy, vegetaci, ale i jednotlivé 
stromy a další prvky v krajině. 

 Zatím co DTM zachycuje pouze terén, DSM do modelů zahrnuje i všechny umělé 
prvky, stavby a vegetaci.  

 
Kategorie Modely budov 

Na obr. 22 je grafické znázornění rozdělení této kategorie. 
 

 

 

obr. 22: Podrobnější rozdělení kategorie Modely budov a ukázka zpracování dat – konkrétně 
urbanistický model 

Modely budov jsou tvořeny ze 3D objektů, kde ke každému objektu může být připojen 
negrafický atribut (např. databáze s obsahem typů střech, fasád, nájemníků apod.). Z těchto 
objektů jsou pak sestavovány 3D modely měst.  

Modely budov je možno rozdělit do tří kategorií podle složitosti detailu a způsobu 
modelace budov: 

� Blokový model - bez modelace střech 
� Urbanistický model - s modelací střech  
� Podrobný model - zaměření i objektů na střechách, členění podle stavebních 

parcel, zaměření zeleně apod.  

blokový 
model 

podrobný 
model 

urbanistický 
model 

MODELY BUDOV 
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Kategorie Polohopis 

obr. 23: Podrobnější rozdělení kategorie Polohopisu 

Na obr. 23 je grafické znázornění rozdělení této kategorie. 

Polohopisné data jsou vytvořeny několika způsoby: 

� Podle předpisu – které jsou zadány uživateli např. Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD), kde se vytváří data podle směrnice B1 (rychlostní komunikace a dálnice 
stávající) nebo podle směrnice C1 (rychlostní komunikace a dálnice nově 
postaveny). Ostatní směrnice mohou být od Plynárenských společností nebo 
od společnosti E.ON atd. 

� Kompletní – obsahují vše, co je vizuálně možné vyhodnotit z podkladů 
(komunikace, budovy, předměty malého rozsahu např. i lavičky, elektrické 
vedení atd.) 

� Vybrané prvky – zde jsou vyhodnoceny jen určité prvky polohopisu, nejčastěji 
jsou samostatně vyhodnoceny komunikace, kde se může rozlišovat třída a účel 
komunikace, budovy a vegetace, kde se rozlišuje například druh porostu. 
V kategorii ostatní se mohou vektorizovat elektrické vedení podle druhu atd. 

 
Kategorie Laserová data 

Na obr. 24 je grafické znázornění rozdělení této kategorie. 
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obr. 24: Podrobnější rozdělení kategorie Laserová data včetně ukázky dat 

Technologie laserscanning (= laserového skenování) je moderní sběr geodat 
pro oblasti, kde je potřeba pořídit přesná 3D data. Podle toho, kde je umístěno laserové 
zařízení se dělí laserscaninng na dvě kategorie:  

� Pozemní – zařízení je umístěno na zemi 
� Letecký – zařízení je umístěno v letadle či vrtulníku 

5.3 ANALÝZA METADAT 

Stejný analýza je potřeba udělat i s metadaty, kde to bude náročnější, protože pokud již 
má podnik vedena metadata, tak je bude nutné převést do systému podle standardů a pokud 
metadata nezaznamenávají v žádné podobě, tak je dohledat pomocí např. obchodních smluv, 
kde většinou jsou definovány požadavky např. přesnosti či předpis podle kterého byla data 
vyhodnocena. Zde je nutné přihlédnout, zda tento „zpětný“ krok bude finančně i časově 
do budoucna rentabilní. 

5.3.1 Analýza metadat reálné firmy 

Firma využívá interní informační systém, kde jsou vedeny informace o nabídkách 
i zakázkách a také jsou zde podrobně evidovány přesné požadavky pro výsledná data. Také 
jsou zde informace, v jaké etapě se zpracování zakázky nachází a kdo je zodpovědný za danou 
část své etapy vývoje, eventuelně kdy tuto etapu započal a ukončil. Také je možné v tomto 
systému nalézt i počty odpracovaných hodin na daných zakázkách, ale i na dílčích etapách – 
tyto odpracované hodiny jednotlivých zaměstnanců musí souhlasit s počtem hodin, které 
registruje elektronický docházkový systém, který je s tímto informačním systémem propojen. 
Pokud systém shledá neshodu, informuje o tom příslušného zaměstnance, který musí sjednat 
nápravu. Tento informační systém je programován zaměstnanci této firmy v jazyce PHP a je 
spravován na databázovém serveru MySQL. Informační systém je velmi sofistikovaný, 
ale neobsahuje žádná ucelená metadata a už vůbec ne podle mezinárodních standardů. Proto 
bude do procesu tvorby dat přidána nová etapa, ve které se současně s archivací dat budou 
vytvářet i jejich metadatové záznamy. 

LASERSCANNING 

pozemní letecký 
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5.4 VÝBĚR METAINFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Jestliže budou metadata připravena, tak bude potřeba vybrat metainformační systém, 
který bude nejvhodnější pro daný podnik. Pokud nebude žádný ze systému, které jsou 
na našem trhu vyhovovat, tak je možné si sestavit – naprogramovat vlastní metainformační 
systém nebo ho zadat firmě, která se tímto vývojem zabývá (viz kapitola 3.2 Metainformační 
systémy v České republice). Po vložení metadatových záznamů do systému, je nutné vytvořit 
pilotní projekt a vyzkoušet ho v ostrém provozu. Pokud bude vše funkční, je možné doplnit 
všechna metadata a systém plně využívat.  

5.4.1 Výběr metainforma čního sytému v reálné firm ě 

Vzhledem k tomu, že firma má velice sofistikovaný informační systém, který 
programují přímo programátoři této firmy, tak i vytváření metadat je řešeno ve firmě. I když 
původně bylo zamýšleno i s využitím systému GeoStoreV6 od firmy GEOVAP [58]. 

Při zahájení zpracovávání tématu diplomové práce nebyl v reálné firmě dostupný 
software Bentley Map, který byl zakoupen až ve druhé polovině zpracování této diplomové 
práce a následně v něm vytvořen celý systém a popsán v kapitole 5.6 Návrh vytvoření 
prototypu systému pro metadata pomocí nejnovějších programů. Přesto je v následujících 
kapitolách popsána možnost vytvoření metadatových záznamů pomocí starších verzí 
MicroStationu (SE, /J, V8) nebo ArcCatalogu.  

5.5 PŘÍPRAVA DAT NA VSTUP DO SYSTÉMU REÁLNÉ FIRMY 

Na začátku zpracování diplomové práce byly zvažovány dva produkty, které by 
se využili pro tvorbu metadatových záznamů, kde každý má své pro a proti. První je software 
MicroStation (verze SE, /J, V8), kde je výhodou, že 99 % dat je vyhotovena v tomto softwaru 
a jeho znalost ve firmě je na velmi dobré úrovni. Ale na druhou stranu, je zde složitější 
propojení polygonu s databázovou informací (ve starších verzích MicroStation - SE, /J, V8 viz 
kapitola 5.5.1 Vstup dat do systému pomocí softwaru MicroStation – starších verzí). Druhým 
softwarem je ArcGIS verze 9.2, kde je výhodnější grafické i databázové řešení a také je zde 
možnost vyplnění metadatové záložky. Bohužel tento program není ve firmě tak rozšířen.   

Při řešení vstupu dat do systému se musí určit ID (jednoznačný identifikátor), 
pod kterým je celá datová sada, její polygon definující prostorové umístění a metadatový 
záznam veden po celý proces vstupu do systému. ID může být například číslo zakázky 
doplněné o nějaký další kód nebo název. V reálné firmě mají zakázky i dílčí úkoly (- jiné 
zadání pro zpracování stejných dat – například první dílčí úkol je zpracování digitálního 
modelu terénu a druhý dílčí úkol je vytvoření modelu budov) a proto nelze jednoznačně 
přiřadit jedno ID jedné zakázce. Řešením je, že každý dílčí úkol nebo zakázka bez dílčích 
úkolů má přidělen svůj jedinečný identifika ční kód. Tento kód je převzat z dosavadního 
informačního systému (viz obr. 25), kde každá zakázka nebo dílčí úkol má svoji stránku 
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(webové rozhraní) a ta je definována svým URL + ID. Toto ID je samostatným řádkem 
v tabulce na databázovém serveru MySQL, kde jsou uloženy všechny databáze dosavadního 
IS. Pro přehlednost lze vygenerovat tabulku, kde jeden sloupec odpovídá číslu zakázky 
eventuelně číslu zakázka s dílčím úkolem a druhý sloupec odpovídá ID z příslušného řádku 
databáze. 

 
 

 
obr. 25: Ukázka zobrazení ID v dosavadním IS 

5.5.1 Vstup dat do systému pomocí softwaru MicroSta tion – 
starších verzí 

Jednotlivým datovým sadám, které jsou určeny pro vstup do systému, je nutné 
definovat polygon ohraničující prostorová data. Polygon se definuje ručně nebo pomocí MDL 
aplikace InRoads se vytvoří perimetr po obvodu vytvořených dat. Tento nově vzniklý polygon 
bude v jedné vrstvě a do druhé vrstvy se vloží pro vizuální kontrolu ID dané zakázky 
či dílčího úkolu.  

Za pomoci prázdné databáze přes MDL aplikace DBlinkFrame se připojí ke každému 
nově vzniklému polygonu MSlink (viz obr. 26). ID se vypíše ručně. Takto vložené informace 
se k jednotlivým polygonům zapíší do „hlavičky“ prvku a ukládají se přímo do DGN souboru. 
Tyto informace lze zpětně zjistit všemi softwary, které umí v DGN souboru číst tyto data – 
nejedná se jen o MicroStation, ale i ArcGIS tyto informace umí zjistit. 

 

 

ID 
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obr. 26: MDL aplikace DBlinkFrame 

5.5.2 Vstup dat do systému pomocí softwaru ArcGIS v erze 9.2 

Tento program má jednu výhodu oproti produktu MicroStation (starších verzí - SE, /J, 
V8) - v ArcCatalogu lze přímo zvolit požadovaný standard pro metadata (kromě směrnice 
INSPIRE) – viz obr. 27. Kde po zvolení příslušného standardu je možné si přečíst metadatové 
záznamy o souboru, který si software generuje sám.  

Je zde také možnost ručního vyplnění metadat. K tomu je určen grafický znak na liště 
vpravo od volby standardu – viz obr. 27. Bohužel, tyto údaje se vztahují vždy pouze 
k jednomu souboru. Proto by se musel vytvořit vždy jen jeden shapefile pro danou zakázku 
a to není reálné.  

 

 
obr. 27: ArcCatalog - Výběr standardu pro metadata 

 

Na obr. 28 je proveden výběr standardu ISO 19115. Po otevření záložky Metadata 
se lze zjistit například informace o geografickém umístění otevřeného souboru, který 
je definován čtyřmi body.  



Naděžda Svobodová: Metadata v podniku 

2010                                                                                                                                  49 

 
obr. 28: ArcCatalog - Ukázka metadat geografické polohy 

 
Na obr. 29 je proveden výběr standardu ISO 19139. Kde lze po kliknutí na ikonu 

vyplnit ručně metadata. Položky s červenou hvězdou je nutné vyplnit. 
 

 
obr. 29: ArcCatalog - Možnost ručního vyplnění metadat podle standardu ISO 19139 
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5.6 NÁVRH NA VYTVOŘENÍ PROTOTYPU SYSTÉMU PRO 
METADATA POMOCÍ NEJNOV ĚJŠÍCH PROGRAMŮ  

Tento návrh je určen pro podnik, který vlastní prostorová data a má potřebu k nim 
vytvořit metadatové záznamy. K tomu je však předpoklad, že bude vlastnit software firmy 
ESRI ArcGIS novějších verzí (testovány jsou verze 9.2 a 9.3 – pozitivně), v takovém případě, 
je pro podnik zajímavá první část návrhu pro vytvoření systému (konkrétně kapitola 5.6.2 
Export souboru SGN do souboru SHP a operace v ArcGIS). Pokud podnik vlastní i program 
pro zpracování prostorových dat od firmy Bentley software MicroStation s nadstavbou 
Bentley Map, potom je pro podnik určen návrh celého systému. Dalším softwarem 
pro vytvoření celého systému je potřeba databázový software Oracle database (například verze 
10g – ta byla testována). 

Všechny informace o výše zmíněných softwarech je možné nalézt v kapitole 4. Popis 
použitého programového vybavení. 

 Vzhledem k tomu, že práce je testována v podniku, který používá všechny tři 
softwary, tak je možné celý proces tvorby dokonale prověřit. 

Již v kapitole 5.5.1 Vstup dat do systému pomocí softwaru MicroStation – starších 
verzí, bylo zmíněno, že dříve nebylo tak jednoduché propojit grafická data s databází. 
V Bentley Mapu a jeho aplikaci Geospatial Administrátor je už tato práce snadnější. 
V Geospatial Administrátoru se zaregistrují data z Oraclu (tabulky kde jsou jak prostorová 
data, tak další atributy) a pro Bentley Map se zde nastaví vlastnosti zobrazování. A v Bentely 
Mapu se pak data zobrazují, editují a provádí různé operace s daty jak grafickými, 
tak popisnými. Ale tento návrh může být nápomocen i podniku, který má pouze starší verzi 
MicroStationu a pak vlastní software ArcGIS (testovány jsou verze 9.2 a 9.3 – pozitivně) – 
využije pouze export DGN do SHP pomocí modelu DGN_SHP_INSPIRE (viz kapitola 5.6.2 
Export souboru SGN do souboru SHP a operace v ArcGIS). Nebo stačí podniku užívat pouze 
software ArcGIS a celý proces provádět v SHP (vektorizaci polygonů vymezující prostorová 
data, vytvoření položek pro směrnici INSPIRE s pomocí modelu s názvem SHP_INSPIRE, 
který je součástí datové přílohy k diplomové práci na CD). Tím bude mít podnik soubory SHP 
s polygony, které ohraničují plochu daného zdroje metadat a k tomu atributovou tabulku 
připravenou pro zapisování metadat. Vyplnění metadat je převážně ruční práce, ale je možné 
některé položky doplnit v softwaru ArcGIS pomocí funkce Field Calculate (Calculate Field) 
automaticky (viz kapitola 5.6.2 Export souboru SGN do souboru SHP a operace v ArcGIS). 
Také lze hromadně metadata vyplnit i v Bentley Mapu, ale to záleží na uživateli, který přístup 
hromadné změny preferuje (viz kapitola 5.6.6 Uživatelský návod pro software Bentley Map). 

V podniku, kde je práce testována je základním softwarem MicroStation, protože jsou 
z 99 % data vyhotovena v souborech DGN a vychází z toho i počáteční vstupní soubor 
pro metadata. Postup vytvořeni polygonu je popsán v kapitole 5.6.1. Vytvoření polygonu 
v MicroStationu (verze SE a V8 s popisem vrstvy jako ID). 

  Pokud je vytvořen soubor DGN s polygony, kde každý polygon má vlastní vrstvu 
nazvanou podle svého ID, je možné přistoupit k exportu do souboru SHP za pomocí modelu 
DGN_SHP_INSPIRE (který je součástí datové přílohy k diplomové práci na CD). Pokud však 
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nemá každý polygon vlastní ID jako samostatnou vrstvu (tzn.že je použitá starší verze 
MicroStationu), je nutné použít pro převod do SHP návod v kapitole 5.6.2. Export souboru 
DGN do souboru SHP a operace v ArcMapu a pak model SHP_INSPIRE. 

 S takto vytvořeným souborem SHP je možné už v software ArcGIS pracovat například 
vkládáním metadatových informací. Označí se vždy jeden polygon a k němu se vyplní 
požadované informace. Pokud jsou u všech metadat shodné informace – například kontaktní 
organizace, kontaktní mail či telefon, jazyk metadat atd. je možné, k tomu použít hromadnou 
změnu v poli sloupce (viz kapitola 5.6.2 Export souboru DGN do souboru SHP a operace 
v ArcMapu). 

5.6.1 Vytvo ření polygonu pro metadata v MicroStationu verze SE a V8 

I když se v dostupné literatuře uvádí, že polygon definující prostorová data 
pro vytváření metadat má být obdélníkového (eventuelně čtvercového) tvaru, tak pro tento 
projekt v rámci reálné firmy je takový zákres z 90-ti % nereálný. A to z několika důvodů: 

� Data v rámci jedné zakázky jsou rozmístěna na více místech 
� Data mají charakter nerovných linií (například celé dálnice nebo železnice) 
� Oblast, která data pokrývají, je velmi rozsáhlá (po doplnění na pravidelný 
čtyřúhelník by informace o tom, kde se data nacházejí, byla zkreslená) 

Proto je při vektorizaci využit vysoký stupeň generalizace obvodů vymezených 
datových sad. Pokud to datová sada umožňuje, je vytvořen jen obdélník (eventuelně čtverec). 
Příklad výsledného zákresu polygonů je zobrazen na obr. 30. 

 
obr. 30: Příklad zákresů polygonů definujících vymezení prostorových dat 

Na obr. 30 je patrná liniová kresba dálnice, zakreslena generalizovaným polygonem. 
Pak je na obrázku rozsáhlá oblast s nepravidelným tvarem (tmavě fialový), který by 
po doplnění do obdélníku zkresloval skutečnou plochu datové sady. Kromě toho je na obr. 30 
zobrazena i oblast, která má tvar obdélníku. 
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Další problém při vytváření polygonů nastává v případě dat, která jsou umístěna 
do stejného prostoru s tím rozdílem, že data byla vytvořena za jiným účelem nebo v jiném 
časovém období (polygony pak jsou tvarově shodné, ale mají odlišnou barvu). Pokud existuje 
taková duplicita, je nutné jeden z polygonů modifikovat. Na libovolně zvolené hraně se 
vytvoří nový vrchol a do tohoto nově vzniklého prostoru se vloží ID modifikovaného 
polygonu (viz obr. 31). Pro tyto účely není tato nepřesnost na závadu. 

 
obr. 31: Příklad duplicity ploch a řešení při vkládaní ID 

ID , které je zmíněno výše, je číslo či kód, které je jednoznačným identifikátorem 
pro datovou sadu po celý proces tvorby metadatového záznamu a jeho další identifikace. 
Pro různé podniky to může být číslo zakázky doplněno o další kód, ale v tomto projektu 
v reálné firmě jsou to identifikátory (řádky v databázi), které jsou vždy vytvořeny při vzniku 
datové sady v IS reálné firmy (neodpovídají číslu zakázky). 

Při vkládání těchto identifikátorů je nutné dbát na správnost zápisu, a to z několika 
důvodů: 

� Při chybě v zápise ID budou poskytnuty mylné informace o datové sadě – dojde 
k záměně s jinou datovou sadou či bude, v zápise použito neexistující ID, pak 
bude nutné zpětně dohledat správné ID 

� Při špatném umístění identifikátoru do polygonu nemusí dojít k propojení 
těchto prvků a polygon zůstane bez identifikátoru – bude opět nutné zpětně 
dohledat příslušný identifikátor 

Při praktické realizaci toho projektu je vektorizace polygonů provedena v softwaru 
MicroStation. V současné době mohou uživatelé (či v tomto případě zaměstnanci reálné 
firmy) použít více verzí tohoto softwaru, jejichž odlišnosti by mohly způsobovat problémy při 
vytváření polygonů. Tyto odlišnosti jsou níže popsány. 

MicroStation SE nebo /J (či /J V7.1) umožňuje pracovat v 63 vrstvách pro daný 
soubor dat. Při exportu do souboru SHP je nutné propojit textovou vrstvu, ve které jsou 
uloženy ID všech polygonů, s vrstvou samotných polygonů. Zde nastává problém s topologií, 
neboť všechny duplicitní polygony jsou „rozbity“ na menší plochy a pro tento účel se tak tato 
verze stává nepoužitelnou. Pokud však uživatel nemá jinou možnost a potřebuje v této verzi 
propojit databázové informace, tak je to možné pomocí nástroje mslink (viz kapitola 5.5.1 
Vstup dat do systému za pomocí softwaru MicroStation – starších verzí) nebo může využít 
staršího softwaru Geographics (firma Bentley). 

MicroStation  V8 (a vyšší verze V8i, V8 XM Edition atd.) umožňuje pracovat 
v libovolném počtu datových vrstev, které je možné pojmenovat podle potřeby uživatele. 
Pro tento projekt je vybrána právě tato verze V8. Každé ID je tak uloženo ve vlastní vrstvě 
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a nese si atributy – barvu (color) podle typu dat, do něhož data v daném polygonu spadají. Typ 
dat je definován v analýze dat. 

Pro převod z formátu DGN do formátu SHP je nutné u daného souboru v softwaru 
MicroStation provést několik úprav: 

1) Pokud DGN soubor obsahuje text, je potřeba, aby byl vztažný bod text vlevo 
dole – Left Bottom (LB).  
2) Pokud DGN soubor obsahuje prvek sharedcell, je nutné tento prvek rozbít 
a vytvořit dva prvky. Například pokud se jedná o plochu uvnitř plochy (viz obr. 32), 
tak je nutné vytvořit dvě plochy, které budou mít společnou, uměle vytvořenou hranici 
(viz obr. 33).  

 

 

obr. 32: Zákres polygonů - plochy v ploše (v MicroStationu) 

 

 

obr. 33: Zákres polygonů - plochy v ploše; řešení (v MicroStationu) 

3) Pokud DGN soubor obsahuje prvek complexshape a complexstring, je nutné 
tyto prvky rozbít (nástroj Drops v MicroStationu) 
4) Prvky arc a elipse je nutné nahradit mnohoúhelníky. Podle požadované 
přesnosti se nahradí elipsa prvkem shape (uzavřený polygon) o X vrcholech 
(vertexech). 
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5.6.2 Export souboru DGN do souboru SHP a operace v  ArcMapu 

Protože soubor DGN nemá potřebné atributové předpoklady pro další činnosti 
při vzniku systému, je nutný převod souboru DGN do SHP, kde jsou nepotřebné atributy 
smazány a vytvořeny nové. Vzhledem k tomu, že tento proces se může vyskytovat s více 
soubory DGN, tak je sestaven model pro zautomatizování tohoto převodu, kde se nejdříve 
zruší nepotřebné sloupce a vytvoří se nové sloupce, které odpovídají směrnici INSPIRE. Tento 
model je tvořen v ModelBuilderu a celý jeho postup je v příloze 1. Vytvoření modelu 
v aplikaci ModelBuilder. 

Fyzicky vytvořený model je v datové příloze diplomové práce na CD. Jsou vytvořeny 
dva modely: 

DGN_SHP_INSPIRE.tbx - Model provádí převod dat z formátu DGN (MicroStation 
verze V8) do SHP, smaže nepotřebné sloupce a vytvoří nové podle směrnice INSIPRE. 

SHP_INSPIRE.tbx - Model provádí zrušení dosavadních sloupců původního souboru 
SHP a vytvoří nové SHP, kde už budou nové sloupce podle směrnice INSPIRE. Tento 
model je určen pro soubor SHP, který vznikne ručním převodem souboru DGN 
(MicroStation verze SE) do SHP, kde je nejdříve exportována polygonová vrstva a pak 
bodová, kde jsou definiční body ID a tyto vrstvy jsou spojeny do souboru SHP, 
na který se použije zmíněný model. 

 

Hromadné vložení informace do atributové tabulky  

 V SHP se otevře atributová tabulka (nad požadovanou vrstvou – Layer - se kliknutím 
pravého tlačítka na myši vybere možnost Open Attribute Table). Nad požadovaným sloupcem 
v tabulce se klikne pravým tlačítkem na myši a vybere se nástroj Field Calculator (viz obr. 
34).  

 
obr. 34: Ukázka spuštění nástroje Field Calculator 

Zobrazí se okno, do kterého lze zadat novou hodnotu tohoto atributu, buď pro všechny 
prvky (není vybrán žádný) nebo pro všechny vybrané prvky. (viz obr. 35) a potvrdí 
se tlačítkem OK. 
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obr. 35: Pracovní okno Field Calculator – hromadné doplnění polí hodnotou „cs“ 

Je zde možné používat i různé skripty, které je potřeba načíst pomocí tlačítka Load (viz 
obr. 36).  

 
obr. 36: Pracovní okno Field Calculator – doplnění všech polí za pomocí skriptu 

V našem případě je pro výpočet grafického ohraničení použit skript pro výpočet 
maximálních souřadnic každého polygonu 

X_max = východní, 
X_min = západní, 
Y_max = severní, 
Y_min = jižní. 

Vzhledem k tomu, že v podniku se pracuje převážně v souřadnicovém systému  JTSK 
a směrnice INSPIRE souřadnice zapsané pomocí západní a východní zeměpisné délky a jižní 
a severní zeměpisné šířky ve stupních desetinné soustavy s přesností na nejméně 2 desetinná 
místa, tak je potřeba transformovat vytvořený SHP do souřadnicového systému WGS-84. 
(Návod na převod viz příloha 5. Nastavení souřadnicového systému v softwaru ArcMap). 

Pokud nelze vkládat do některého z polí jakákoliv informace, je potřeba zkontrolovat 
datový typ sloupce. Nelze do numerického datového typu vkládat textové hodnoty atd. 
Hodnotové domény jednotlivých datových typů jsou uvedeny v příloze 1. Vytvoření modelu 
v aplikaci ModelBuilder. 
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5.6.3 Import souboru SHP na databázový server Oracl e  

Existuje více možností, jak provádět import souboru SHP na databázový server Oracle. 
V tomto projektu jsou uvedeny pouze dvě z nich:  

1) Pomocí softwaru ArcCatalog 
2) Pomocí knihovny OGR 

V tomto projektu jsou testovány obě možnosti. Ve výsledku importu jsou pozorovány 
malé niance.  

U druhé možnosti je nutné psát názvy nových sloupců velkými písmeny (v případě 
použití malých písmen dojde k vložení uvozovek k názvům sloupců na Oracle, což může 
způsobit problémy při další práci s daty – například při zpětném exportu dat do ArcGISu) 
a také je potřeba sloupcům, kam má být vkládáno datum nastavit datový typ TEXT (z důvodů 
splnění podmínek směrnice INSPIRE, kde má být datum vedeno podle normy ISO 8601 
ve tvaru YYYY-MM-DD; například 2010-04-01). Ale i přes tyto menší komplikace je druhá 
možnost využita z důvodu snadnějšího propojení s číselníky. U první varianty vznikají 
při propojování číselníků problémy s datovým typem NVARCHAR. Pokud by se nepracovalo 
s číselníky, je vhodnější využít variantu první. 

Ad 1) Import pomocí softwaru ArcCatalog 

V softwaru ArcCatalog v adresářové struktuře se vybere možnost připojení 
k databázím Database Connections  => Add Spatial Database Connection  (viz obr. 37). 

 
obr. 37: Uživatelské rozhraní ArcCatalogu – cesta k připojení databáze 

Po dvojitém kliku na myši na Add Spatial Database Connection se zobrazí okno 
pro připojení k databázi (viz obr. 38).  

 
obr. 38: Pracovní okno pro připojení k databázi Spatial Database Connection v ArcCatalogu 
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Zde je potřeba vyplnit název serveru, jméno databáze a autorizační údaje. Vše 
se potvrdí tlačítkem OK. Zobrazí se všechna data zvolené databáze (pro kterou bylo 
nadefinováno připojení).  

V adresářové struktuře se v „prostoru“ databáze (viz obr. 39), kam se data importují, 
klikne pravým tlačítkem myši a vybere se možnost Import =>Feature to Class (Single). 
Vybere se Shapefile, který má být importován, a případně se zadají další parametry importu. 
Tím je vytvořena nová tabulka na Oracle. 

 
obr. 39: „Prostor“ databáze k importu Shapefile  

Ad 2) Import pomocí knihovny OGR 

Je proveden za pomocí knihovny OGR (součást projektu GDAL/OGR - 
http://www.gdal.org/ogr/ viz kapitola 4. Popis použitého programového vybavení).  

Podmínkou je běžící Oracle databázový server a na něm vytvořená příslušná databáze. 
Vlastní relace (tabulka) se při použití této knihovny (příkaz ogr2ogr) vytvoří automaticky. 

Obecná syntaxe příkazu ogr2ogr (http://www.gdal.org/ogr2ogr.html): 
Import SHP na Oracle: 
 
ogr2ogr -f OCI OCI:username/passwd@host:port/service_name: shapefile -lco 

NAME=VALUE 
 
-f  formát výstupních dat (OCI – Oracle Call Interface, ESRI Shapefile, 

   PostgreSQL,...) 
username  uživatelské jméno pro připojení k databázi 
passwd  heslo 
host  PC, které hostuje Oracle databázový server 
port  port 
service_name název databáze 
shapefile cesta k importovanému shapefilu 
-lco  Layer creation options (další volby pro zvolený výstupní formát) 
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Pro tento projekt v reálné firmě je použit níže uveden příklad importu souboru SHP 
s vytvořenými sloupci podle směrnice INSPIRE: 

ogr2ogr -f OCI OCI:test/test@f-2094:1521/geo.sde: D:\data\metadata_inspire.shp -lco 
DIM=2 

DIM=2  výstupní data budou ve 2D 

Pokud se přistupuje k databázovému serveru Oracle lokálně, není nutné zadávat 
parametry host a port. Stačí pouze OCI:test/test@geo: 

Další informace pro převody pomocí knihovny OGR viz [38]. 

5.6.4 Správa tabulek na databázovém serveru Oracle  

Data na Oraclu je možné spravovat pomocí různých klientských programů. Oracle 
SQL Developer je příkladem takového programu s grafickým uživatelským rozhraním. 
Dalším, tentokrát „konzolovým“ příkladem může být např.  SQL*PLUS (více o software viz 
kapitola 4. Popis použitého programového vybavení) – viz obr. 40.  

 

obr. 40: Ukázka uživatelského rozhraní SQL*PLUS 

V příloze 2. Přístup na databázový server Oracle je popsáno jak vytvořit nové tabulky 
a číselníky pomocí programu Oracle SQL Developer a jejich vzájemné propojení primárními 
a cizími klíči. 

5.6.5 Založení projektu v aplikaci Geospatial Admin istrátor 

V Geospatial Administrátoru se zaregistrují data z Oraclu (tabulky kde jsou 
jak prostorová data, tak další atributy). Pro Bentley Map se zde vytvoří celý projekt, kde 
se nastaví vlastnosti zobrazování, vlastnosti polygonů jak stávajících, tak i nově vznikajících. 
Pak se zde nastaví pracovní prostředí, pracovní adresáře a jiné povinné prvky 
pro bezproblémové užívání projektu v Bentley Mapu. Celé nastavení je popsáno v příloze 3. 
Vytvoření projektu v aplikaci Geospatial Administrátor.  
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5.6.6 Uživatelský návod pro software Bentley Map  

Předpokladem pro práci v Bentley Mapu je založení projektu v aplikaci Geospatial 
Administrator (viz kapitola 5.6.5 Založení projektu v aplikaci Geospatial Administrátor), kde 
je možné data z Oraclu zaregistrovat. Každý počítač, na kterém se pracuje s Bentley Mapem 
musí mít nainstalovaný software Oracle Client 11g nebo aktuální verzi, která komunikuje 
s databází Oracle. Další nastavení je uvedeno v kapitole 5.6.5 Založení projektu v aplikaci 
Geospatial Administrátor. 

Spuštění projektu, aktivní připojení na Oracle, práce s daty s vazbou na Oraclu, editace 
dat, vyplňování metadatových záznamů – jednotlivě i hromadně je popsáno v příloze 4. Návod 
pro práci v softwaru Bentley Map. 

Na obr. 41 je zobrazen výsledný metadatový záznam, který se zobrazí po označení 
(identifikaci) vybraného polygonu definující prostorové vymezení datové sady. 

 

obr. 41: Metadatový záznam v Bentley Mapu 
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5.7 IMPLEMENTACE PROJEKTU 

Pokud si bude podnik zřizovat metainformační systém, měl by dodržet postupy, které 
vedou ke zdárné implementaci systému do chodu podniku. 

 Jestliže je podnik certifikován například normou systém managementu kvality ČSN 
EN ISO 9001 a jiné podobné musí vydat směrnici, kde budou uvedeny všechny detaily nového 
procesu ve výrobě. Směrnice, by měla splňovat základní otázky: 

Co?, Jak?, Kdy?, Kde?, Kdo?. 

Na začátku by mělo být stanoveno, kdo je povinen přispívat do systému a jakými 
informacemi či daty. Měly by být podrobně uvedeny povinnosti, odpovědnosti k jednotlivým 
činnostem, jako archivace dat s následným zakreslením polygonu, který vyznačuje, kde 
se nachází v prostoru atd. – viz kapitola 5.8.1 Údržba systému. 

Dále by měli být určeni pracovníci, kteří budou k daným činnostem dostatečné 
vyškoleni, jak po stránce hardwarové, softwarové, tak i znalostí problematiky činnosti, kterou 
vykonávají. Pro případy nemocí, odchodů zaměstnanců a jiných situací, které ohrozí plynulý 
chod systému, je nezbytné vyškolit více pracovníků, aby byla zachována jejich vzájemná 
zastupitelnost a systém nebyl závislý na jediném pracovníkovi. 

Ve směrnici by měl být i definován datový tok slovně i přehlednými diagramy, které 
lze vytvářet také pomocí modelovacích jazyků například UML. Zde je odkaz jak si takový 
diagram vymodelovat – viz [55]. 

Běh systému bude kontrolován audity, které se provádí v rámci ISO 9001, ty mohou 
být jak interní tak externí. 

Pokud podnik nevlastní certifikaci žádné normy na řízení podniku, může jen vydat 
závazný postup, který bude shodný se směrnicí popsanou výše, a kontrola systému 
je v působnosti organizace. Tou může být zpětná vazba od uživatelů. 

5.8 ÚDRŽBA A OMEZENÍ SYSTÉMU 

5.8.1 Údržba systému 

Nedílnou součástí celého sytému je údržba, je potřeba ho udržovat jak po stránce 
uživatelské, hardwarové, softwarové, ale i té znalostní tzn. zda se mění standardy, podle 
kterých je systém veden nebo legislativa atd. A také by měla být metadata aktualizována 
a vyplňována podle směrnice či postupů. Jinak úsilí, které bylo vynaloženo na vznik systému, 
by tak bylo zbytečné. 

Pracovník kompetentní k vyplňování metadat si musí doplňovat znalosti v oblasti 
standardů pro metadata pro prostorová data, nejlépe na konferencích či setkaní k tomuto 
tématu blízké a samozřejmě i jeho vlastní iniciativou. Pokud se změní legislativa, je potřeba na 
to reagovat co nejdříve, jinak se systém stává neaktuálním. Pracovník kompetentní 
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k vyplňování metadat, si zajistí změnu v projektu (v softwaru) buď vlastními silami, nebo 
odborným zásahem specialisty – programátora. 

Jak často se budou metadata aktualizovat a doplňovat záleží na velikosti produkce dat 
(zakázek) v podniku. Návrh frekvence aktualizace je uveden v tab. 8. 

tab. 8: Návrh frekvence aktualizace metadatových záznamů 

Produkce zakázek Aktualizace Poznámka 

< 100 Přibližně 1x ročně Závisí na typu dat 

101 – 500 Přibližně 2x ročně Závisí na typu dat 

501 - 999 Přibližně 3x ročně Je možné interval zkrátit 

1000 a více 4x ročně (kvartálně) Je možné měsíčně, pokud to stav vyžaduje 

 Pracovník – správce datového skladu musí být v kooperaci s pracovníkem, který 
je zodpovědný za vyplňování metadat, v nejlepším případě se jedná o tutéž osobu. Protože 
tabulce 8 (tab. 8) je i možným časovým návodem pro ukládání dat na datová úložiště, tak 
se mají tyto činnosti vykonávat ve stejný čas. V okamžiku, kdy se data archivují, se v daném 
softwaru (v tomto případě této práce je to softwaru Bentley Map) vytvoří polygon, který 
definuje prostorová data pro danou datovou sadu (zakázku) a vyplní se potřebné metadatové 
prvky. Vše je následně uloženo na databázový server, odkud je možné tyto informace o datech 
získávat.  

Metadata by měla být vyplňována vždy po dokončení příslušné zakázky. 
A to ze zdrojů, které se během celého vývoje dat budou ukládat do vytvořeného adresáře 
pro metadata v příslušné zakázce (tento krok bude přesně definován ve směrnici podniku) 
a pracovník při vypisování metadat využije tyto informace z adresáře k zanesení do systému. 

Systém je provozován na různých počítačích a serverech s databázemi, proto je také 
potřeba mít specialistu - informatika, který je s problematikou projektu seznámen 
a při nefunkční části nějakého prvku systému rychle zasáhne a chybu odstraní. Z těchto 
nevyzpytatelných důvodů moderní techniky, je potřeba vytvářet zálohy vytvořených databází 
s metadaty.  

5.8.2 Omezení systému 

Setkáváme se s názorem, že vyplňování metainformačních tabulek je zbytečné, 
obtěžující a plýtvání finančními prostředky, ale z dlouhodobějšího hlediska je tento čas 
několikanásobně vrácen a to si často vedoucí pracovníci neuvědomují. Požadované informace 
není nutné hledat na více místech či dotazovat se pracovně starších pracovníků, kde, kdy a co 
se zpracovávalo, ale informace jsou umístěny na jednom místě a navíc v přehledné formě.  

Jak je zmíněno v kapitole 5.8.1 Údržba systému, pokud jsou data předávána například 
statní správě, je potřeba stále sledovat legislativu, která upravuje tvorbu metadat 
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pro prostorová data, aby se mohlo co nejdříve reagovat na tyto změny v systému a tím byl 
systém metainformací stále aktuální podle vyžadovaného standardu.  

Další omezení.: 
� Tvorba metadat není účelná pro data, která jsou určena; toto by mělo být 

definováno již při zadávání zakázky do výroby. 
� Tato metodika není vhodná pro podnik, který nevlastní software Bentley Map. 

Důvodem může být finanční stránka jeho pořízení, jedná se o dražší produkt 
a navíc je licencován. Na druhou stranu, pokud podnik v dnešní době využívá 
produkty Bentley software MicrosStation jakékoliv verze, tak Bentley Map 
je velmi dobrý nástrojem pro správu dat v GIS a vyplatí se do něho investovat.   

� Pokud podnik vlastní software ArcGIS, tak může vytvářet metadata 
pomocí ArcCatalogu v záložce Metadata, ale pokud by chtěl podnik vést metadata 
podle směrnice INSPIRE, tak může použít již vytvořený model v ModelBuilderu  
(SHP_INSPIRE.tbx), který v atributové tabulce vytvoří nové sloupce s názvy 
jednotlivých položek směrnice INSPIRE.  

� V této práci se pracuje s databázovým softwarem (Oracle), který je ve spojení 
se softwarem MicroStation nestabilní, pokud server není připojen na páteřní 
podnikovou síť.  

� Metodika je navržena pouze metadata souborů prostorových dat, ne pro metadata 
služeb založených na prostorových datech. I přesto se pro ně dá metodika z větší 
části využít a pouze doplnit příslušné položky, které jsou určeny jen pro metadata 
služeb založených na prostorových datech. 

� Předmětem diplomové práce nejsou vizualizace a transformace XML, ale jsou zde 
uvedeny. Tuto problematiku lze dále rozvinout o další témata, jako je zobrazování 
standardů při vizualizaci na webových stránkách nebo transformace i z jiných 
standardů než je zde uvedeno. 

6 DISTRIBUCE 

Šířit, sdělovat (zprostředkovávat) či prezentovat metadata lze mnoha způsoby. 
Metadata budou mít různou cenu v různých situacích, podle různých hledisek. Internet spolu 
s ostatními technologiemi je příčinou převratných změn ve sdělování a šíření informací. Přesto 
i v budoucnosti bude potřeba vytvářet metadata pro fyzické sdělovací prostředky, včetně 
novin, časopisů, dokumentů apod. [2] 

Internet se stal důležitým univerzálním informačním prostředkem, rozsáhlým 
úložištěm informací z různorodých zdrojů, s mnoha účely a několika nepředvídatelnými 
uživateli. Proto je nutné vylepšit přístup k obrovskému množství informací a vyvinout lepší 
nástroje pro hledání, získávání a organizaci těchto informací. Metadata hrají zásadní úlohu 
ve vyřešení tohoto problému. Hledání zdrojů dat na internetu lze rozdělit na 3 úrovně: 

1. nalezení metadat, což vede k nalezení zdrojů dat (aplikace, softwary se kterými 
přichází do styku zákazník či uživatel) 
2. inventarizace metadat, což slouží k výběru datových sad, které se požadují 
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3. přístup k datovému modelu – povolí danému rozhraní stahovat geografická data 
do aplikace, která používá metadata, jež jsou součástí datové sady získané 
od poskytovatele dat (zákazník či uživatel s tímto softwarem nepřijde do styku, slouží 
pro interní účely) [2] 

Jedním z požadavků na metadata je, aby byla metadata mezi jednotlivými systémy 
„přenositelná“ – byla kompatibilní v jakémkoliv systému. 

Uživatel může obdržet metadata ve formátu XML podle nějakého standardu 
a potřebuje je v jiném standardu, pak je možné si vytvořit transformační klíč, který 
automatizovaně provede transformaci vstupního XML metadatového souboru do výstupního 
dokumentu XML, specifikovaného podle požadavků uživatele. Transformace se provede 
během několika vteřin oproti pracnému manuálnímu zpracování. 

6.1 EXPORT SOUBORU XML POMOCÍ XSLT PROCESORU 

6.1.1 Příklad transformace metadat XML dokumentu z ESRI do XML 
dokumentu podle požadavk ů uživatele 

V ArcCatalogu se vyplní metadata a následně se provede export vložených dat 
do formátu XML. Přístup v ArcCatalogu k metadatům je popsán v kapitole 5.5.2 Vstup dat 
do systému za pomocí softwaru ArcGIS verze 9.2. Jestliže je soubor XML vyexportován je 
možné provést transformaci do požadované struktury XML dokumentu. 

Zde je ukázka, jak vytvořit export metadat ISO 19115 z programu ArcCatalog 
a následně jeho transformace do formátu XML podle navržených požadavků zadavatele. 

Z ArcCatalogu se provede export vyplněných metadat do souboru XML pomocí 
poslední ikony na spodní pracovní liště (viz červeně označená ikona na obr. 42). Pokud nejsou 
ikony aktivní, tak je nutné přepnutí v záložkách - na Metadata. 

 



Naděžda Svobodová: Metadata v podniku 

2010                                                                                                                                  64 

 

obr. 42: Software ArcCatalog - ukázka možnosti vyplňování metadat 

 Vznikne soubor s názvem metadata.xml. Po jeho otevření je charakteristické 
pro exportované soubory XML z ArcGIS Desktop aplikací, že obsahují velké množství 
nadbytečných řádků a informací, ty jsou následně při transformaci ignorovány. Jsou vybrány 
jen položky, které se dopředu definují (podle požadavků zadavatele). Na začátku je potřeba 
určit, které elementy obsahují relevantní informace (řádky z XML dokumentu) pro splnění 
požadavků uživatele. 

6.1.2 Princip transformace 

Deklarovaný soubor stylů si vybírá ze vstupního souboru zájmové prvky definované 
jazykem Xpath pro výběr. Data obsažená ve struktuře vstupního souboru jsou spuštěním 
procesoru transformována do výstupní struktury XML souboru, obecně definovaného 
pro podporu sdílení metadat uživatele. Na obr. 43 [56] je znázorněn princip transformace. 
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obr. 43: Princip transformace pomocí procesoru XSLT 

Pro transformaci je zapotřebí: 
� vstupní soubor 
� transformační klíč (XLST styl)  
� XLST transformátor 

6.1.3 Vstupní soubor 

Část vstupního XML dokumentu před transformací je zobrazena na obr. 44. 

 

obr. 44: Vstupní struktura dokumentu XML 

Pro transformaci se vybírají ty prvky elementu, které jsou určeny zadavatelem. Na obr. 
45 - červený rámeček je zobrazen element pro zápis geografického ohraničení, v tomto 
případě je projektován v souřadnicovém systému JTSK. 
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obr. 45: Vstupní struktura dokumentu XML s označením elementu pro geografické ohraničení 

Tuto problematiku velice dobře popisuje Kosek J. na svých stránkách www.kosek.cz 
a konkrétně – viz [57]. 

6.1.4 Transforma ční klíč – XLST styl 

XSLT je velmi výkonný jazyk určený pro manipulaci s daty uložených v dokumentech 
XML. Díky stylu XSLT je možné použít data ve formátu XML a formátovat je na výstup jako 
HTML dokument. [1] 

Ve vytvořeném XSLT je jazyk XPath hlavním stavebním kamenem, pomoci kterého 
se vybírají podstatné části XML dokumentu s informacemi, které se mají použít na výstupu 
transformace.  

Každý styl musí obsahovat hlavičku XML (viz obr. 46 červený rámeček), za kterou 
následuje kořenový element <xsl:stylesheet> (viz obr. 46 modrý rámeček). „Styl se skládá 
z jednotlivých šablon, které určují, jak se budou části XML dat transformovat do zvoleného 
výstupního formátu.“ [59]  

Na obr. 46 jsou v zeleném rámečku deklarované elementy pro výstupní zpracování. 

 

obr. 46: Struktura XSLT dokumentu 
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Pro ukázku je ze vstupního souboru vybrán element geografického ohraničení dat – 
na obr. 47 je zobrazen styl pro tento prvek. Kde je vidět z jaké kořenové struktury si informace 
přebírá a zároveň definuje a jak se zobrazí ve výstupním souboru (viz obr. 48). 
<west><xsl:value-of select="metadata/dataIdInfo/dataExt/geoEle/GeoBndBox/westBL" /></west> 

 

 

obr. 47: Struktura XSLT dokumentu - definování elementu geografického ohraničení 

 

 

obr. 48: Struktura výstupního XML dokumentu - včetně elementu geografického ohraničení 

6.1.5 XSLT procesor 

Procesorů pro zpracování transformačního klíče existuje více a jsou volně dostupné 
na internetu. Je potřeba vybrat ten správný. Kritériem je prostředí, ve kterém se transformace 
provádí a také samotný výsledek transformace.  

Příklady XSLT procesorů: 
Xalan - vyvíjený v rámci Apache XML projektu; 
Saxon - jehož autorem je Michael Kay, k dispozici je v rámci Mozilla licence včetně 

zdrojového kódu. Ačkoli je vyvíjen jediným člověkem, v mnoha ohledech mívá náskok 
před konkurencí;  

XSLTC - umožňující kompilovat XSLT dokumenty přímo do Java „bajtkódu“, který je pak 
možno distribuovat jako Java třídy zvané translety;  
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XT - velmi rychlý XSLT procesor, poslední verze je však z roku 1999. [60] 

Pro transformaci se v práci využívá procesor Saxon verze 9.0.2.3, který je přiložen 
na datovém disku (CD) přílohy diplomové práce, včetně vstupního a výstupního souboru. Tato 
data jsou v adresáři Export, kde je i dávkový soubor, který provede spuštění celého 
transformačního procesu. 

7 VIZUALIZACE PROSTOROVÝCH DAT 

7.1 API APLIKACE 

V této kapitole je ukázka (návod), jak vizualizovat prostorová data s popisnými 
informacemi za pomocí API aplikace Google. 

Pro vizualizace prostorových dat lze využít více API aplikaci, zde jsou některé z nich: 
� API Mapy – viz http://api.mapy.cz/ (provozovatel mapy.cz) 
� AMapy API  – viz http://amapy.centrum.cz/api-doc/index.html (provozov. Centrum) 
� Box.net – viz http://enabled.box.net/ 
� Del.icio.us – viz http://del.icio.us/help/api/  
� Snipshot – viz http://snipshot.com/services/  
� Google – viz http://code.google.com/apis/  

Poslední zmíněná aplikace je použita v tomto projektu, a proto je zde specifikována 
blíže. „Google Web API (též Google Web Services) je aplikační rozhraní (API) které 
registrovaným vývojářům umožňuje jednoduchý přístup k datům z Googlu pomocí rozhraní 
SOAP. Využívání této služby je zdarma, ovšem s limitem 1000 dotazů denně od jednoho 
vývojáře.“ [61] Po registraci je vygenerován klíč, který je platný pro jednu doménu 
(tu je nutno specifikovat při registraci). 

Pro tuto práci byl vybrán Google Web API, z důvodů podpory polygonů a k nim 
vztažených informací.  

7.2 CO JE KMZ/KML 

KMZ je zazipovaný formát KML. KML je vyznačovací jazyk od společnosti Google 
založeny na XML, který je určen k popisu elektronických map a v roce 2008 přijala OGC 
Google XML – založený na systému anotace, KML jako standard. [54] 

 Někteří poskytovatelé webových služeb formát KMZ nepodporují. Proto je potřeba 
tento formát upravit (rozkomprimovat a pak jej přejmenovat). K ověření zda poskytovatel 
umožňuje tento formát vystavit, stačí ověřit zadáním URL (webové stránky) do internetového 
prohlížeče a za URL dopsat název souboru. Např. http://www.svonasa.wz.cz/  je domovská 
adresa a je potřeba ověřit soubor doc.kml. Do příkazového řádku prohlížeče se napíše 
http://www.svonasa.wz.cz/doc.kml. Pokud se zobrazí zdrojový soubor v pořádku – 
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poskytovatel podporuje tento formát, ale pokud bude nahlášena nějaká chyba, tak tento 
poskytovatel tento formát nepodporuje. Ovšem toto platí za předpokladu, že zdrojový soubor 
má správnou syntaxi. Lze i tento nedostatek vyřešit, tím, že se přípona KML přejmenuje 
na XML a opět se provede test podpory na webovém prohlížeči. XML dokument většina 
webových prohlížečů podporuje.  

7.3 PRAKTICKÁ UKÁZKA VIZUALUZACE 

 

obr. 49: Ukázka webového prostředí s vizualizací prostorových dat 

Tento web www.svonasa.wz.cz (viz obr. 49) vznikl jako semestrální práce a stále 
se vyvíjí a doplňuje díky této diplomové práci. Poklad pro tuto vizualizaci tvoří data, která 
prošla analýzou dat pro vstup do částí metainformačního systému v rámci této diplomové 
práce. K této vizualizaci jsou připojeny pouze základní informace o datech. Po přihlášení 
do interního IS a následným kliknutím na odkaz Fantomas (viz obr. 50), se lze přenést 
na stránku IS, které nese podrobné informace o daných datech (kdy byla data zpracována, 
kdo a jakou činnost na nich vykonával atd). 
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obr. 50: Ukázka možného zobrazování atributů k prostorovým datům na webu 

Při vytváření této vizualizace není jednoduché najít vhodný nástroj pro export 
prostorových dat pro vizualizaci do webového prostředí, protože požadavky, které je nutné 
dodržet, splňuje jen malé množství nástrojů. Je požadováno: 

� zachovat uzavřené překrývající se polygony (nevytvářet tzv. topologicky čistý soubor)  
� zachovat databázové informace ke každému polygonu 
� zachovat symbologii 

Je testováno několik nástrojů, které by podle předpokladů, měli výše vypsané 
požadavky splňovat, ale realita je odlišná. Bohužel ani jeden z nástrojů nesplňuje 100% 
očekávání a vždy je potřeba manuální zásah uživatele, aby byly splněny podmínky, které jsou 
potřeba k zachování funkčnosti navrhované vizualizace. 

7.3.1 Vytvo ření souboru KML pomocí p ěti aplikací 

Vstupem pro vektorovou vrstvu na Google map jsou polygony vymezující jednotlivé 
prostorové sady vytvořené již pro přiřazování metadat (viz kapitola 5.6.1 Vytvoření polygonu 
pro metadata v MicroStationu verze SE a V8). 

Vektorovou vrstvu nad Google Map je potřeba mít ve formátu KML (eventuelně KMZ, 
což je komprimovaný KML ).  

Je testováno 5 nástrojů pro export prostorových dat do formátu KML. Varianty 1 až 3 
jsou výsledkem exportu dat ze souboru SHP do formátu KML. Varianty 4 a 5 jsou výsledkem 
exportu dat ze souboru DGN do formátu KML:  

1) Utilita Export to KML importovaná do ArcMapu  
2) ArcMAP nástroj Layer To KML  
3) GDAL/OGR 
4) Bentley Map export KML/KMZ 
5) Global Mapper 
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7.3.2 Výsledky testování 

Ad 1) Utilita funguje dobře, vstupní SHP není nutné předem převádět do WGS-84, 
ale je možné tento souřadnicový systém nastavit přímo při exportu do KML. Dále je zde 
možnost výběru, zda se do KML bude zapisovat i nastavená symbologie a zda se mají 
zachovat i atributy (lze vybrat sloupce, které se zapíší do KML). Bohužel při tomto kroku jsou 
exportovány pouze polygony, proto se musí být stejné kroky provedeny i s body (aby vznikly 
placemarky = značky, které se vztahují k danému polygonu a po jeho rozkliknutí se zobrazí 
popisná informace). Ovšem pokud byl soubor SHP vytvořen exportem z DGN, tak je nutné 
v ArcGISu definovat výchozí souřadnicový systém (JTSK). 

Ad 2) Výsledek testu je neupokojivý, neexistují žádné možnosti nastavení při exportu. 
Nastává stejný problém se souřadnicovým systémem jako v prvním případě. Dále není 
zachováno barevné nastavení, až po uložení shapefile jako layer file a znovu načtení a exportu, 
tak jsou barvy zachovány, ale stále zde dochází při převodu ke ztrátám informací, protože 
nově vzniklý soubor KML neobsahuje původní atributy. 

Ad 3) Tato varianta je pro daný účel nepoužitelná – vytvoří se pouze jednobarevné 
polygony, které jsou v místech překrytu spojeny ve větší plochy, nezobrazují se žádné atributy 
a nejsou zde vygenerovány placemarky. 

Ad 4) Zde je možné nastavit různé parametry exportu, které se nepodařilo přesně 
specifikovat pro dosažení 100% výsledku, možná z důvodu nedostatečné dokumentace –lco 
pro KML ( parametr –lco layer creation option). [38] 

Ad 5) V aplikaci Global Mapper, se nastaví vstupní a výstupní souřadnicový systém 
(velice jednoduchým a rychlým způsobem) a následuje export vektoru do KML/KMZ. Při 
výběru varianty exportu dat přímo do webového formátu (Export Web Formats) KML/KMZ 
není tento formát vhodný – pokud je třeba soubor KMZ dekomprimovat, tak se vytvoří 
samostatné soubory JPG, které obsahují čtvercové rastry z celého exportovaného prostoru 
a k tomu je vytvořeni i soubor KML, který definuje umístění těchto čtverců ve formátu JPG. 

Pro export jsou testovány soubory z MicroStationu verze SE i V8 - zde je dosaženo 
stejných výsledků. V nově vzniklém KML souboru, je potřeba následně opravit popisné 
informace u tzv. markerů (= Placemark = značka, která se vztahuje k danému polygonu 
a po jeho rozkliknutí se zobrazí popisná informace.  

7.3.3 Závěr testování exportu prostorových dat do souboru KML  

Po důkladném prověření všech výše zmíněných možností tvorby požadovaného KML 
souboru, zvážení výhod a nevýhod jednotlivých variant, je pro export dat do KML použit 
software Global Mapper. Z hlediska kvality výsledku a časové náročnosti případných dalších 
úprav KML souboru je jeho použití v tomto případě nejefektivnější.  
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8 ZÁVĚR 

Práce přináší přehled o existujících metainformačních systémech v České republice, 
metadatových mezinárodních standardech, kde největší pozornost je věnována směrnici 
INSPIRE, která je i základem v práci pro řešení projektu metadat. V diplomové práci 
je navržena metodika vzniku části metainformačního systému pro podnik podle mezinárodních 
standardů. Celý tento projekt je odzkoušen v reálném chodu firmy. V této práci jsou navrženy 
metodiky jak pro software ArcGIS Desktop, tak i pro nový software Bentely Map. A to 
na základě seznámení se strukturou firmy, tokem dat v návaznosti na metadata a analýzy dat, 
které vstupují do systému. Projekt popisuje, jak postupovat v různých etapách procesu 
zpracování prostorových dat (například transformace souboru do různých souřadnicových 
systémů, vytvoření modelu v ModelBuilderu). Tím, že celý projekt je aplikován v reálné 
firmě, je možné okamžitě reagovat na vzniklé problémy, které jsou v práci popsány. 

 Cílem aplikace projektu ve zmíněné reálné firmě je zavedení standardů pro metadata 
do stávajícího IS. První varianta zavedení metadat do podniku je popsána v diplomové práci. 
Druhá varianta je vytvoření nové intranetová stránky (naprogramováním v jazyce PHP), která 
by obsahovala prvky směrnice INSPIRE a byla by začleněna do podnikového IS, včetně 
propojení na databázový server MySQL. Poněvadž během zpracování diplomové práce nebyly 
volné kapacity ze strany firemních programátorů, tak je prozatím aplikace popsána 
jednotlivými prvky v kapitole 3.4.8 Množina metadatových prvků podle směrnice INSPIRE 
pro prostorová data a v tabulce v souboru metadata_INSPIRE.xls na datové příloze 
diplomové práce (CD). Dokončení aplikace předpokládá také vytvoření firemní webové 
aplikace pro zobrazování a vyhledávání metainformací s propojením na IS. 

Tento projekt bude přínosem pro firmy nebo části společností, které zpracovávají 
prostorová data a chtějí mít přehled ve svých datech nejen pro interní potřeby, ale i pro své 
zákazníky, kteří budou vyžadovat předávání dat podle různých standardů. Takto zpracovaná 
data by měla pak ulehčit rozhodování také potencionálním zákazníkům při výběru spolupráce 
s danou firmou. V neposlední řadě by měl systém ulehčit práci zaměstnancům a hlavně 
manažerům dané firmy při vyhledávaní už zpracovaných dat. 

Nakonec je důležité připomenout, že metadata a metainformační systémy hrají 
významnou roli v řízení projektu GIS. Součástí každého informačního systému by měla být 
evidence metadat. Metadata mohou ovlivňovat ekonomické přínosy GIS pro podnik a měla 
by být nedílnou součástí projektu GIS. Samotné evidence metadat by měla být velmi dobře 
organizována tak, aby bylo možné s metadaty efektivně pracovat. Pro evidenci metadat 
je vhodné (spíše nezbytně nutné) využívat některý z existujících standardů, tak aby byla 
zaručena možná výměna metadat s externími subjekty. [9] 
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