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geoinformatika
vědní obor zabývající
se prostorovými jevy
a vztahy mezi nimi

Katedra geoinformatiky
se představuje
Katedra geoinformatiky je přední
akademické pracoviště v České republice
s mezinárodním významem. Zaměřuje
se především na geoinformatiku
a geoinformační technologie v oblasti
vzdělávání, výzkumu a propagace
u nás i v zahraničí. Garantuje studium
geoinformatiky s důrazem na geografické

úlohy, tvorbu map, sestavování
počítačových modelů a vývoj aplikací.
Výsledky výzkumů realizovaných na
katedře geoinformatiky jsou srovnatelné
se světovými trendy. Katedra nabízí široké
spektrum propagačních aktivit moderních
geoinformačních technologií ve všech
sférách společnosti.

Mám na to?

aneb Podmínky studia geoinformatiky
 Zajímá Vás geografie a výpočetní
technika?  Chcete se naučit pracovat
s prostorovými daty, databázemi, mapami,
družicovými a leteckými snímky?
 Chcete si lámat hlavu při řešení
složitých geovědních úloh?  Programovat
a vytvářet počítačové modely a aplikace?
Pak jste žhavým kandidátem účasti
na životě Katedry geoinformatiky!

v Olomouci

Studium je tvořeno souborem předmětů
z geoinformatiky, informatiky, kartografie
a geografie.
Součástí studia jsou přednášky,
praktická cvičení ve specializovaných
laboratořích, semináře, terénní cvičení
s nejmodernějšími přístroji, exkurze
a praxe.

Přehled nabízených oborů
Geoinformatiku lze v Olomouci
studovat v bakalářském, navazujícím
magisterském a doktorském stupni.
Studentům jsou k dispozici moderně
vybavené laboratoře, rozsáhlá
univerzitní knihovna, bezdrátové
připojení k internetu na celé univerzitě
a široké nabídky zahraničních stáží. Ke
komfortu studia slouží moderní knihovna,
vysokoškolské koleje, studentská menza a
Akademik sport centrum.

 Geografické informační systémy
 Fyzická a ekonomická geografie
 Geoinformatika
 Dálkový průzkum Země
 Digitální kartografie
 Globální družicové navigační systémy
 Webové a mobilní technologie
 Prostorové analýzy
 Prostorové databáze
 Geostatistika a geocomputation
 Počítačové modelování a simulace

bakalářský studijní obor

V tříletém studiu se studenti seznamují
s geoinformatikou jako vědním oborem,
s geoinformačními technologiemi,
geografickými disciplínami, tvorbou
a čtením map, zpracováním družicových
a leteckých snímků, využíváním
navigačních systémů a řešením
geografických úloh v digitálním prostředí.
Prakticky se seznámí s nejrozšířenějšími
moderními programovými produkty.
Cílem studia je připravit vysokoškolsky
vzdělané geoinformatiky, kteří mají
znalosti a dovednosti v geoinformačních
technologiích a umějí je využívat
v jednotlivých dílčích disciplínách
geografie a dalších geovědních oborech.

Vybrané předměty studijního oboru:
Geografická kartografie > Geoinformatika
> Geografické informační systémy >
Informatika > Dálkový průzkum Země >
Programování > Statistika a geostatistika
> Základy geodézie a fotogrammetrie
> Databázové systémy > Digitální
modely reliéfu > Polohové a navigační
systémy > Informační systémy o území
> Prostorové plánování a GIS > Exkurze
z geoinformatiky > Základy softwarového
inženýrství > Prostorové plánování >
Fyzická geografie > Socioekonomická
geografie > Freeware a opensource >
Dynamický web

studium pod lupou

GEOINFORMATIKA A GEOGRAFIE

studium pod lupou

GEOINFORMATIKA
navazující magisterský studijní obor

Dvouleté studium umožňuje studentům
navázat na znalosti a dovednosti
z bakalářského studia v oblastech
geoinformatiky, geoinformačních
technologií a jejích aplikacích
v geovědách. Studenti se seznamují
s trendy v geoinformačních technologiích,
modelováním v GIS, státní informační
politikou, pokročilými výpočetními
a programovacími metodami,
nejnovějšími kartografickými metodami
a prohlubují si geografické poznatky.
Získané znalosti využívají pro praktické
aplikace v kartografii, geografii, geologii,
životním prostředí, zemědělství, lesnictví,
krajinném a územním plánování.
Studium rozvíjí samostatné uvažování
a tvůrčí přístup studentů k řešení
složitých problémů. Díky osvojeným

znalostem a dovednostem jsou absolventi
schopni kvalitně řešit náročné prostorové
úlohy a podílet se na řešení složitých
modelových typů prostorových úloh
zaměřených na zpracování a vizualizaci
geografických dat a informací.
Vybrané předměty studijního oboru:
Prostorové analýzy a modelování v GIS
> Data mining > GIS online > Webová
kartografie > Počítačové modelování
a simulace > Projektování v GIT >
Geoinformatika ve fyzické geografii
> Geoinformatika v socioekonomické
geografii > Geocomputation >
CAD > Atlasová kartografie > GIT
v environmentálních aplikacích > Praxe
z geoinformatiky

doktorské studium

Čtyřleté studium vede studenty k dalšímu
prohlubování poznatků z předchozího
studia, vlastnímu geoinformatickému
a kartografickému výzkumu, k publikování
ve vědeckých časopisech, k výzkumným
pobytům na zahraničních univerzitách
a k vystupování na odborných
konferencích.
Podle volby tématu disertační
práce je student veden individuálně
k samostatnému řešení vědeckého

problému, ke kritickému studiu vědecké
literatury, vědeckým experimentům,
k ověřování dílčích a závěrečných
výsledků a návrhu jejich implementace do
praxe.
Cílem doktorského studia je připravit
vysoce kvalifikované pracovníky pro
odbornou a vědeckou práci v různých
oblastech geoinformatiky a kartografie.
Doktorské studium je nabízeno v českém
i anglickém jazyce.

studium pod lupou

GEOINFORMATIKA A KARTOGRAFIE
GEOINFORMATICS AND CARTOGRAPHY

Laboratoř geografických informačních
systémů (GIS)
Laboratoř geografických informačních systémů je určena k výuce a samostatné práci
studentů s programovými produkty GIS pro analytické zpracování prostorových dat,
tvorbu map a programování. Je vybavena 24 pracovními místy s výkonnými počítači.
K laboratoři jsou připojeny tiskárny, plotr, skenery, zabudovaný dataprojektor a wifi.
Studenti mohou pracovat s řadou programových produktů z oblasti GIS a CAD:
•
•
•
•
•

Esri – ArcGIS 10, ArcGIS Pro
AutoCAD Map 3D
Idrisi
OCAD 11
Janitor 2.x

•
•
•
•
•

iMapBuilder
RockWorks
Voxler
Global Mapper
QuantumGIS

Laboratoř dálkového průzkumu Země (DPZ)
Laboratoř dálkového průzkumu Země je určena k výuce a samostatné práci studentů
s programovými produkty pro zpracování družicových a leteckých snímků a dalších
distančních dat. Je vybavena 21 pracovními místy s výkonnými počítači. Laboratoř
doplňuje dataprojektor a wifi, která je napojena na tiskárny, plotr a skener.
Studenti pracují s řadou programových produktů z oblasti DPZ, GNSS a CAD:
• Autodesk Map 3D
• Janitor 2.x
• LAS Tools

• Topcon Tools
• Agisoft Photoscan Prof.
• ENVI

Práce a kariéra s diplomem
Absolventi olomoucké geoinformatiky
snadno nacházejí uplatnění ve veřejné
správě, v komerční i akademické sféře.
Obsazují nejrůznější pracovní pozice:
programátorské i kartografické, pracují
jako správci prostorových databází,
analytici nebo projektoví manažeři.
Absolventi Katedry geoinformatiky
pracují ve významných firmách
a institucích v ČR i v zahraničí, např.

Akademie věd ČR, QC Data Ltd. London,
ARCDATA Praha, Sitewell, Masarykova
univerzita, Geocentrum, Armáda
České republiky, GEOVAP, Hasičský
záchranný sbor, SmartGIS, T-Mapy,
správy CHKO, Vojenský geografický
a hydrometeorologický úřad, Centrum
dopravního výzkumu nebo katastrální,
krajské a městské úřady či magistráty,
kde jsou zaměstnáni jako správci GIS.

Věda a výzkum
Vědci Katedry geoinformatiky se při svém
výzkumu zaměřují na obecné otázky
geoinformatiky, budování a aplikace
geografických informačních systémů,
zpracování dat z dálkového průzkumu
Země a senzorů, tematické a digitální
kartografie, modelování prostorových
jevů v krajině, územního plánování v GIS
aj. Na pracovišti se každoročně řeší řada
odborných studií a grantů, vypracovává

se velké množství posudků a uskutečňují
se desítky konzultací. Partnery jsou
nejvýznamnější světová geoinformatická
pracoviště.
Katedra se profiluje ve třech
vědecko-výzkumných směrech:
• Prostorové modelování geografických
jevů v GIS
• Digitální kartografie
• Bezkontaktní monitoring krajiny

Prostorové modelování geografických jevů v GIS
Vědecko-výzkumný směr katedry využívá
nejnovější teoretické poznatky z geoinformatiky a nejmodernější přístupy geografických informačních systémů. Vedle
základního geoinformatického výzkumu
dominuje aplikovaný výzkum v geovědních oborech založený na prostorových
analýzách, syntézách, modelováních
a simulacích.

Projekty:
• Výzkum pohybu osob na styku urbánního
a suburbánního prostoru olomouckého
regionu
• Metody umělé inteligence v GIS
• Analýza a modelování dynamiky prostorových vazeb ekotonů v prostředí GIS
• Identifikace hydrofyzikálních vlastností
způsobujících gravitačně podmíněné
proudění v porézních materiálech
• Předpověď výskytu mělkých sesuvů
pomocí dynamického modelu DYLAM
• Prostorové simulační modelování dostupnosti
Diplomové práce:
• Vliv polohy zastávek regionální
autobusové dopravy ve městě Olomouc
na vazbu s MHD
• Implementace báze pravidel a fuzzy
regulátorů v rozhodovacích problémech
demografických studií
• Kvantifikace ohrožení dopravní
infrastruktury přírodními hazardy
• Časoprostorová analýza vybraných
onemocnění v Olomouckém kraji
• Možnosti modelování mlhy v GIS
• Neuronové sítě při analýze výsledků voleb
• Identifikace urban sprawl Olomoucka s
využitím GIUS metodiky

Digitální kartografie
Výzkum v digitální kartografii je v Olomouci orientován na vývoj nových vizualizačních technik a komplexních kartografických děl, zejména tematických atlasů
a webových kartoproduktů. Vedle základního výzkumu v kartografické sémiologii
se pracovníci a studenti zaměřují na nejrůznější aspekty tvorby a užití rozličných
druhů map. Katedra jako jedno z mála
evropských pracovišť realizuje výzkum
vnímání a čtení map pomocí unikátního
zařízení na sledování pohybu očí.
Projekty:
• Percepce geoprostoru prostřednictvím
tyflomap moderního typu
• Inteligentní systém pro interaktivní

podporu tvorby tematických map
• Evaluation of cartographic functionality
in GIS software
• Symbologie a návrh mapové kompozice výkresů územně analytických
podkladů obcí
• Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách
• Atlas podnebí Česka
• Atlas fenologických poměrů Česka
Diplomové práce:
• 3D průvodce (vizualizace) krajinou
Litovelského Pomoraví
• Kartografické zpracování klimatu ČR
od roku 1990
• Profil uživatele webových map

Bezkontaktní monitoring
krajiny
Vědecko-výzkumný směr katedry
je zaměřený na sběr, zpracování
a vyhodnocování informací o jednotlivých
složkách krajiny pomocí bezkontaktních
metod, zejména dálkového průzkumu
Země a bezdrátových senzorových
sítí. Výzkum využívá a rozvíjí metody
bezkontaktního sběru prostorových
dat o krajině. Katedra disponuje dvěma
drony a třemi speciálními kamerami
pro pořizování digitálních snímků i video
záznamu mimo viditelné spektrum a
řadou kontaktních a bezkontaktních
senzorů.
Projekty:
• Bezdrátový kontinuální monitoring
• Bezkontaktní monitorování a
časoprostorové modelování variability
diferenčních vlastnostní přírody
• Pokročilá integrace senzorových sítí a
bezkontaktního monitoringu krajiny v
oblasti precizního zemedělství
Diplomové práce:
• Tvorba 3D modelů geomorfologických
objektů ze stereodvojic
• Využití maloformátového snímkování
v archeologii
• Standardy pro dohledové centrum
senzorové sítě
• Monitorování vybraných půdních
vlastností bezkontaktními metodami

Vyšlo u nás
aneb Výběr z publikační činnost katedry geoinformatiky
Voženílek, V., a kol. (2001): Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu
Voženílek, V. (2004): Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy
Dobešová, Z. (2004): Databázové systémy v GIS
Voženílek, V. (2005): Cartography for GIS – Geovisualization and map communication
Pechanec, V. (2006): Nástroje podpory rozhodování v GIS
Tolasz, R., a kol. (2007): Atlas podnebí Česka /Climate Atlas of Czechia
Dobešová, Z. (2007): AutoCAD Map 3D
Voženílek, V., a kol. (2008): Hranicko – Atlas rozvoje mikroregionu
Voženílek, V., Strakoš, V., a kol. (2008): CITY LOGISTICS – dopravní problémy města a logistika
Voženílek, V., Šaradín, P., a kol. (2009): Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004 a 2008
Voženílek, V. (2009): Geoinformační aspekty státní informační politiky ČR
Dobešová, Z. (2009): Hodnocení kartografické funkcionality geografických informačních systémů
Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R. a kol. (2010): Klimatická změna v e-learningové výuce
Voženílek, V. a kol. (2010): Hmatové mapy technologií 3D tisku
Burian, J. a kol. (2010): Vývoj města Olomouce v letech 1930–2009 na základě analýzy funkčních ploch
Voženílek, V., Kaňok, J., a kol. (2011): Metody tematické kartografie
Vondráková, A.(2012): Autorské právo v kartografii a geoinformatice
Hájková, L., Voženílek, V., Tolasz, R. a kol. (2012): Atlas fenologických poměrů Česka
Voženílek, V. a kol. (Eds.) (2011): Metody umělé inteligence v geoinformatice
Dobešová, Z. a kol. (2011): Inteligentní systémy v tematické kartografii
Samec, P., Tuček, P., a kol. (2012): Modelování růstových podmínek lesů v České republice
Burian, J., Pászto, V., Tuček, P. (2013): Geoinformatika při analýzách rurálního a urbáního prostoru
Bělka, L., Voženílek, V. (2013): Ortofotomapa – geovizualizace materiálů dálkového průzkumu Země
Burian, J. (2014): Geoinformatika v prostorovém plánování

Olomoucká geoinformatika
Od svého založení si olomoucká
geoinformatika buduje pevné postavení
mezi nejvýznamnějšími evropskými
i světovými geoinformatickými
pracovišti. Svým kvalitním výzkumem,
pečlivou výukou a atraktivní publicitou

je katedra geoinformatiky proslulá. Je
místem pravidelného vydávání map, atlasů
a knih, pořádání konferencí a seminářů
a přednáškových pobytů nejvýznamnějších
světových odborníků. Její věhlas přesahuje
hranice státu i Evropy.

Olomouc – centrum vědců a badatelů
Univerzita Palackého se profiluje jako
„research“ univerzita. Věda, výzkum,
jejich podpora a rozvoj patří k jejím
prioritám. Pracoviště vědeckých týmů
disponují špičkovou technikou, kterou
využívají také studenti při řešení
nejrůznějších vědecko-výzkumných

projektů. V posledních letech vyrostlo na
území města díky projektům univerzity
několik vědecko-výzkumných center,
jejichž význam přesahuje hranice
regionu. Moderní vybavení laboratoří
i vědecko-výzkumné možnosti center
přitahují zahraniční vědce i univerzity.

KATEDRA GEOINFORMATIKY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

17. listopadu 50
771 46 Olomouc
tel. 585 634 516
geoinformatics@upol.cz
GPS: 49.593812, 17.26551
www.geoinformatics.upol.cz

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
Přírodovědecká fakulta sídlí nedaleko
historického centra města, v bezprostřední
blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy.
Poskytuje akreditované bakalářské,
navazující magisterské i doktorské vzdělání
v různých odvětvích matematiky, fyziky,
chemie, biologie a věd o Zemi. Fakulta
je právem hrdá na svůj tvůrčí potenciál,
bohaté portfolio výzkumných výsledků a na
rozvinutou zahraniční spolupráci. Mladí vědci
se mohou pochlubit cenou Česká hlavička
nebo cenou Nadace Jaroslava Heyrovského.

Fakulta otevírá každý rok alespoň
jeden nový studijní obor. Reaguje tím
na dynamický rozvoj nových poznatků
v přírodovědných disciplínách, které jsou
výsledkem úspěšně řešených výzkumných
projektů a záměrů. Spojuje dlouholetou
tradici s nejmodernějším výzkumem na
evropské a v některých oborech i světové
úrovni. Katedra geoinformatiky má své sídlo
v nově zrekonstruované budově na ulici
17. listopadu 50.

Univerzita Palackého v Olomouci: prestiž a kvalita
Paleta vysokých škol v České republice je
bohatá a pestrá. Kdo hledá kvalitní pedagogy, širokou nabídku studijních oborů,
stabilní vědecko-výzkumnou základnu
či světově uznávané odborníky, nalezne
vše v Olomouci. Zasazená do historických
kontur města Olomouce je Univerzita
Palackého jednoznačně nejlepší volbou
nejen pro studenty, ale také pro zahraniční hosty, špičkové vědce či významné
instituce a firmy. Prestižní postavení
olomoucké univerzity mezi ostatními

vysokými školami potvrzuje obrovský zájem o studium nejen mladých uchazečů,
ale také značného počtu zájemců z praxe,
jenž několikanásobně převyšuje kapacitu
jednotlivých oborů. Jedna z nejstarších
univerzit ve střední Evropě poskytuje na
svých osmi fakultách vzdělání více než
24 tisícům posluchačů. Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena v 16. století,
je nejstarší vysokou školou na Moravě
a druhou nejstarší v České republice.

Kontakt:

Katedra geoinformatiky PřF UP
17. listopadu 50 | 771 46 Olomouc
585 634 516 | geoinformatics@upol.cz
geoinformatika UPOL

www.geoinformatics.upol.cz

