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ArcGIS Online jako součást výuky na FP TUL

• GIS se využívá ve výuce 4 studijních oborů

• Základní vhled do GIS probíhá v prostředí 
desktop GIS

• Součástí prohlubujících kurzů jsou i 
techniky webového a mobilního GIS

• Postupná implementace do výuky 
od roku 2013



Proč patří ArcGIS Online do výuky

• Rozhodující motiv - rozvíjení technik
• sběru dat v rámci terénních průzkumů

• sdílení geografických dat

• Terénní výuka 
• aktivizuje studenta

• akcentuje praktickou geografickou práci:
• Příprava datového modelu

• Organizace terénního sběru dat

• Rozvíjení technik mapování

• Webový GIS spíše prostředek než cíl



Zařazení webového GIS do výuky: kam?

• Součást povinných i povinně-volitelných 
předmětů
• Webová kartografie

• GIS v humánní geografie

• GIS ve fyzické geografii

• Kartografické a geoinformační vzdělávání

• Závěrečné práce

• Projekty spolupráce 
s aplikační sférou



E-learning – zdroj informací

• Esri se oprávněně chlubí širokou 
uživatelskou podporou

• Již od roku 2002 využíváme metodiky 
Mapping Our World (Malone, Palmer, 
Voigt, Napoleon, Feaster)
• Nejdříve pro desktop, v současnosti již třetím 

rokem pro ArcGIS Online

• V tomto roce jsme poprvé testovali v kurzu 
GIS pro humánní geografii vybraný kurz 
MOOC: Do-It_Yourself Geo Apps



Terénní a projektová výuka

• GIS nepatří (jen) do laboratoře

• GIS si nelze osvojit (jen) cestou teorie

• Cílené zapojování studentů do 
vybraných výzkumných projektů a 
spolupráce s partnery z aplikační sféry

• Aktuálně největší projekt 
Prameny spojují :
mezinárodní a interdisciplinární projekt



Prameny jako téma implementace WebGIS

• Projekt Prameny spojují/Quellen verbinden (2016-2019, 3 univerzity)

• Cíle: 
• Vývoj multidisciplinární metodiky sledování pramenů v česko-saském příhraničí

• Společné vzdělávání (letní školy, workshopy, metodická pomoc pro ZŠ, 
multiple-degree, popularizace k veřejnosti)

• Úkoly pro GIS:
• Mapování pramenů, jejich opakované sledování a měření vlastností

• Správa dat tvořených experty 9 vědních oborů

• Analýzy, vizualizace a sdílení



•Návrh a správa 
datového modelu 
Springs

•ArcGIS for Desktop 

Desktop GIS

•Tvorba aplikace pro terénní výzkumy

•Sdílení dat

•ArcGIS Online

Web GIS
•Terénní práce

•Collector for ArcGIS

•Explorer for ArcGIS

Mobile GIS

Prameny jako téma implementace WebGIS



Collector for ArcGIS

• Od mobilních telefonů posun k tabletům

• OS Android - iOS

• Nejnověji testujeme tablety iPad mini 4 
(úhlopříčka 7,9 palců, dotyková pera)

• Offline mapování

• Využíváme: 
• domény, 

• přílohy (fotografie)



Současnost





Jak dál?

• Další rozvoj využívání mobilního GIS pro terénní mapování a webového 
GIS především jako nástroje pro sdílení dat

• Webový GIS jako hlavní platforma pro odbornou přípravu učitelů 
zeměpisu 
• Včetně celoživotního vzdělávání

• Tablety ve výuce

• Spatial Citizenship – koncept výuky k dosažení občanských prostorových 
kompetencí



Závěry: pomáhá Web GIS ke zkvalitnění výuky?

• V případě výuky geografů 
zaměřených na aplikace 
v učitelské i neučitelské praxi:

• ROZHODNĚ ANO

• Jak?
• Sběr, správa a sdílení dat, posouzení 

jejich kvality

• Rozvoj kartografických kompetencí

• Měkké projektové dovednosti

http://mapy.fp.tul.cz/
http://tuliberec.maps.arcgis.com/
http://geoinformatika.tul.cz/
http://prameny.tul.cz/

jiri.smida@tul.cz
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