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PROČ PRÁVĚ TOTO TÉMA?

WORKSHOP 4: Kartografické aspekty mapové tvorby v prostředí ArcGIS Online
Ing. Radek Kuttelwascher, Mgr. Adam Chrumko (ARCDATA PRAHA)

Mapa je přirozeně nejdůležitějším vizuálním výstupem GIS, a je tedy hlavním 
prostředkem sdílení dat a informací geografické povahy. Desktopové aplikace ArcGIS
(ArcGIS Pro a ArcMap) proto obsahují specializované nástroje pro profesionální 
kartografickou tvorbu. O těch ale kupodivu tento konferenční workshop nebude. 
Jeho cílem je totiž představit koncept snadné tvorby tematických map a jejich sdílení 
formou webového GIS – ArcGIS Online... 

...a tato přednáška bude ☺
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ABY MOHLA BÝT MAPOVÁ TVORBA POKROČILÁ...

...MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ ZÁKLADY



METODY PRAVIDLA ZÁSADY DESIGN DTP



webové publikování, předtisková příprava:
ZNALOSTI GRAFIKA

osobní preference kartografa:
OSOBITÝ KARTOGRAFICKÝ DESIGN A STYL

praktické zásady při tvorbě map: 
„OLOMOUCKÁ“ ŠKOLA

základní principy kartografické vizualizace: 
ZNALOSTI KARTOGRAFA

základy kartografie, jazyk mapy, metody: 
STUDIUM PRAVIDEL

geografické znalosti: 
ZNALOSTI GEOGRAFA
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Použité zdroje: Reprezentace – ArcMap HELP, screenshoty ze softwaru ArcMap 10.3.1
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