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• Přidaná hodnota GIS?

• Kde všude pomáhá? 



moje



GIS jako propojovací článek
organizuje a spravuje interakce v rámci komunity

Analýza

Informovat 

veřejnost

Spolupráce resortů

Sdílení dat

Podněty 
od občanů 

GIS –propojovací
článek

Prostředí webu
Mobilní komunikace



GIS v praxi





Územní plánování

Odpadové hospodářství

Podpora rozhodování

http://jihlava.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3da098d72c1b484898a1f1f2809631da


Územní studie a plánování



Komunikace s veřejností



Komunikace s veřejností



ESRI technologie
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GIS ve výuce

GIS ve výuce



Nástroje GIS pro výuku 
- bezplatné poskytnutí licence: 
napište e-mail na: vorlova@arcdata.cz

ArcGIS for Schools Bundle – licence pro 500 uživatelů (učitelé a žáci)

• ArcGIS Online s aplikacemi  – není třeba instalovat 

– dostupný v internetovém prohlížeči na základě přístupového jména a hesla

• ArcGIS Desktop (ArcMap a ArcGIS Pro)

• další aplikace ArcGIS
např. Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS, Explorer for ArcGIS, ArcGIS Maps for Office aj.,

• přístup k digitálním mapám celého světa (The Living Atlas of the World),

• technická podpora  pro jednu kontaktní osobu,

• neomezený přístup k e-learningovým kurzům společnosti Esri

https://www.arcdata.cz/produkty/arcgis/aplikace-arcgis/collector-for-arcgis
https://www.arcdata.cz/produkty/arcgis/aplikace-arcgis/explorer-for-arcgis
https://www.arcdata.cz/produkty/arcgis/aplikace-arcgis/arcgis-maps-for-office


GIS ve výuce

• Zeměpis (nauka o planetě Zemi, regionální geografie)

• Přírodopis (biologie, botanika…)

• Občanská nauka (migrace, mapa náboženství…)

• Dějepis (historické mapy, mapy s časovým posuvníkem…)

• Informatika (vytváříme mapové aplikace)

• Terénní výuka (mapujeme vybrané jevy v okolí školy, spolupráce s 

místními úřady…)



Workshopy na téma GIS:

Středa (S. Vorlová, ARCDATA PRAHA)

9:00 – 9:50 GIS Online – vytváříme interaktivní mapy

10:00 – 10:45 GIS Online – základy prostorových analýz

Čtvrtek (M. Tejkal, kraj Vysočina a J. Košábková, Mag. města Jihlavy)

9:00 – 10:45 Story Maps – vytvořte si mapu s příběhem

11:00 – 11:45 Survey123 – jak na sběr (nejen) prostorových 
dat v terénu



GIS Online – vytváříme interaktivní mapy
Středa 9:00 – 9:50, učebna informatiky (1. poschodí)



GIS Online – základy prostorových analýz
Středa 10:00 – 10:45, učebna informatiky (1. poschodí)



Story Maps – vytvořte si mapu s příběhem
Čtvrtek 9:00 - 10:45, učebna informatiky (1. poschodí)



Story Maps - Mapy s příběhem storymaps.arcgis.com

https://www.arcdata.cz/produkty/arcgis/aplikace-arcgis/mapy-s-pribehem

https://www.arcdata.cz/produkty/arcgis/aplikace-arcgis/mapy-s-pribehem


Survey123 – jak na sběr (nejen) prostorových dat v terénu
Čtvrtek 11:00 - 11:45, učebna informatiky (1. poschodí)



Děkujeme za pozornost a zveme Vás:

Středa (S. Vorlová, ARCDATA PRAHA)

9:00 – 9:50 GIS Online – vytváříme interaktivní mapy

10:00 – 10:45 GIS Online – základy prostorových analýz

Čtvrtek (M. Tejkal, kraj Vysočina a J. Košábková, Mag. města Jihlavy)

9:00 – 10:45 Story Maps – vytvořte si mapu s příběhem 

11:00 – 11:45 Survey123 – jak na sběr (nejen) prostorových dat v terénu

Pracovní listy k dispozici též na www.arcdata.cz/skoly

Kontakt: Ing. Sylva Vorlová - vorlova@arcdata.cz

http://www.arcdata.cz/skoly


Děkujeme za pozornost


