
 

 

 

 

 

 

 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Již druhý rok se do GIS Day aktivně zapojila také Česká zemědělská 
univerzita v Praze (ČZU), prostřednictvím Katedry aplikované geoinformatiky 
a územního plánování (KAGÚP) Fakulty životního prostředí (FŽP). Ústřední 
téma - Zkratky v geoinformatice, geoinformatika ve zkratce – se prolínalo 
všemi akcemi, které KAGÚP v rámci Dnů GIS připravila. A co jste se mohli 
letos o GIS dozvědět? 

Dny GIS byly na Fakultě životního prostředí zahájeny již v polovině října 2011, 
kdy byla vyhlášena soutěž na téma Zkratky v geoinformatice aneb Pojďte si 
hrát se slovy. Soutěž byla určena především pro studenty ČZU, kteří se 
během studia setkali, setkávají nebo v budoucnu budou setkávat s některým 
z geoinformatických předmětů vyučovaných na ČZU. Úkolem soutěžících bylo 
vtipnou formou vymyslet mnemotechnickou pomůcku, díky níž bude možné si 
zapamatovat či snadno vybavit význam často v geoinformatice používaných 
zkratek. Soutěže se zúčastnilo na šedesát příspěvků a porota složená ze 
zaměstnanců FŽP tak měla nelehký úkol vybrat nejlepší z nich a ocenit jejich 
autory. Porota tvořená zaměstnanci Fakulty životního prostředí vyhodnotila 
nejlepší z nich, jejichž autoři byli oceněni. Mezi nejúspěšnější 
mnemotechnické pomůcky patřily například: „GIS: Geniálně Inteligentní 
Soupeř“, „DBF: Dost Bylo Formátů“, nebo „ESRI: Epesní Software 
Rozradostní Inženýry“ nebo „GNSS: Gorily Nížinné Sestavují Satelit“.  

Dny GIS na ČZU však soutěží nekončily, dne 16. listopadu 2011 byla 
v budově Fakulty životního prostředí zahájena výstava na téma Zkratky 
v geoinformatice a geoinformatika ve zkratce. Výstava byla tematicky členěna 
do tří sekcí. První část výstavy byla věnována zkratkám v geoinformatice, 
vysvětlení jejich skutečného významu a uvedení vtipných mnemotechnických 
pomůcek, které studenti vymysleli v rámci soutěže. Druhá část výstavy byla 
věnována absolventům FŽP, kterým GIS pomohl při hledání zaměstnání. Zde 
se na několika posterech mohli návštěvníci výstavy seznámit s příběhy 
zhruba dvaceti absolventů fakulty, kteří na znalosti GIS získané během studia 
na fakultě nedají dopustit. V třetí sekci výstavy se krátce představili členové 
geoinformatického týmu Katedry aplikované geoinformatiky a územního 
plánování.  

Poslední součástí Dnů GIS byly odborné i popularizační přednášky, které 
probíhaly během listopadu a prosince pravidelně každé pondělí a čtvrtek na 
Fakultě životního prostředí. Jejich smyslem bylo ukázat studentům, 
pedagogům ČZU i širší veřejnosti možnosti uplatnění GIS v praxi, v oblastech 
jako jsou například územní plánování, ochrana přírody a krajiny nebo výzkum 
lesních ekosystémů. Jedním ze zajímavých témat přednášek byl praktický 



 

pohled na implementaci směrnice INSPIRE v České republice nebo 
zkušenost s open source software. Mezi přednášejícími byli Jiří Čtyroký 
(Útvar rozvoje hlavního města Prahy), Petr Vopěnka (Ústav pro výzkum 
lesních ekosystémů IFER), Daniel Franke (ČZU v Praze), Josef Beneš 
( Hydrosoft Veleslavín, s r.o.), Jáchym Čepický (Help Service – Remote 
Sensing, s r.o. Benešov), Miroslav Válek (Správa Krkonošského národního 
parku). Mnohé přednášky zaujaly natolik, že diskuze k tématům nebraly 
konce.  

Za Katedru aplikované geoinformatiky a územního plánování můžeme říci, že 
Dny GIS na Fakultě životního prostředí ČZU se setkaly s velkým zájmem 
nejen z řad studentů, ale také z řad našich kolegů pedagogů i širší veřejnosti. 
Věříme tedy, že Dny GIS na Fakultě životního prostředí budou i v příštím roce 
přínosné a setkají se alespoň s takovým zájmem, jak tomu bylo v roce 
letošním. 
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