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Abstrakt
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou dobrovolně sbíraných dat a jejich
využitím ve fyzické geografii, zejména pak se zaměřením na oblast biogeografie. Navrhuje
rozšíření aplikace BioLog, která slouží k mapování organismů v České republice.
V současné době aplikace BioLog využívá metod necíleného monitoringu a navrhované
rozšíření zapracovává do systému aplikace také možnosti monitoringu cíleného. Práce dále
shrnuje přednosti a zápory sběru dat širokou veřejností (tzv. crowdsourcing) a zohledňuje
jeho přínosy při samotném návrhu rozšíření.

Abstract
This thesis studies issues of voluntarily collected data in physical geography, with focus
on the field of biogeography. It suggests extension for application BioLog, that currently
serves as a notebook for observation of organisms. This application provides data
collection via surveillance monitoring and this thesis proposes extension enabling targeted
monitoring as well. It also summarizes advantages and disadvantages associated with
crowdsourcing, and this knowledge was also used within creating suggested extension.
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ÚVOD

V současné době se rozvijí trend využívání široké veřejnosti ke sběru dat,
tz. crowdsourcing. Jak zmiňuje Goodchild (2007), s rozvojem webových a následně
mobilních technologií se možnosti crowdsourcingu v geografii významně rozšířily. Tento
způsob sběru dat s sebou nese široké výhody, jako je například aktuálnost či množství dat,
avšak také problémy související s kvalitou dat. Práce se zaměřuje na současný stav
crowdsourcingu ve fyzické geografii, zejména pak v biogeografii a zabývá se otázkou jeho
využitelnosti.
Teoretická část práce rozebírá příležitosti a úskalí dat vzniklých širokou veřejností.
Je představen Goodchildův (2007) termín VGI (volunteered geographic information),
popisující dobrovolně sbíraná data v geografii. Tato data často vznikají za účasti
tzv. citizen scientics, tedy lajckých vědců z široké veřejnosti. Práce popisuje výhody
a nevýhody metod citizen science a využití VGI.
Jak zmiňují například Nichols a Williams (2006), ke sběru dat širokou veřejností
existují ve vědě dva přístupy. Přístup necíleného monitoringu, jež převládá
např. v biologických vědách, spočívá ve sběru dat bez předem stanovené hypotézy.
Na druhé straně monitoring cílený je řízen předem stanovenou výzkumnou hypotézou.
Oba tyto přístupy mají své přínosy i omezení, nicméně mnozí autoři (např. Nudds
a Villard, 2009 či Nichols a Williams, 2006) kritizují metody necíleného monitoringu
a poukazují na nutnost stanovení výzkumné hypotézy před samotným sběrem dat.
Současným trendem ve sběru dobrovolných dat jsou mobilní a webové aplikace.
V práci jsou proto rovněž představeni vybraní zástupci českých i světových aplikací
ke sběru biogeografických či biologických dat. Mezi české aplikace využívající široké
veřejnosti k mapování organismů patří také aplikace BioLog. Tato aplikace umožňuje
profesionálním i amatérským pozorovatelům zaznamenávat výskyt živočichů, rostlin a hub
přímo v terénu pomocí chytrého telefonu. Aplikace je tak moderním biologickým
i biogeografickým zápisníkem, který je navíc díky provázanosti s Nálezovou databází
ochrany přírody nástrojem pro efektivní sběr údajů o výskytu druhů v České republice
(ZÁRYBNICKÝ a kol., 2015).
Stejně tak jako většina dostupných aplikací i aplikace BioLog v současnosti využívá
monitoringu necíleného. Vzhledem k možnostem, které umožňuje monitoring cílený, je
vhodné rozšířit aplikaci rovněž o tento typ monitoringu. Cílem této práce je vytvoření
návrhu pro nástavbu aplikace BioLog, využívající právě cíleného monitoringu. Koncepční
návrh, jež je obsahem praktické části této práce, popisuje funkce a použití tzv. projektů
v aplikaci. Projekty umožní uživatelům aplikace sbírat data ke konkrétnímu použití, jež
se předpokládá zejména v ochraně přírody a ve výzkumu.
12

2

CÍLE PRÁCE

Cílem práce je vytvořit návrh rozšíření aplikace BioLog tak, aby umožnila kromě
necíleného monitoringu rovněž monitoring cílený. Ve spolupráci s autory aplikace jsou
rozpracovány následující dílčí cíle:
• popis současného stavu aplikace
• vytvoření konceptu cíleného monitoringu
• návrh designu aplikace
• ověření na vybrané tematické oblasti
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3

CROWDSOURCING

Pojem crowdsourcing vznikl spojením slov dav (crowd) a outsourcing. Přičemž
outsourcing označuje proces převedení části práce jednoho subjektu (např. firmy)
na subjekt druhý, a tak od sebe tuto činnost „odsune“ (out). Pojmem crowdsourcing tedy
rozumíme stav, kdy danou činnost provádí dav, resp. široká veřejnost (HOWE, 2006).
V souvislosti s fyzickou geografií touto činností nejčastěji chápeme sběr nebo zpracování
dat. Oxford English Dictionary definuje crowdsourcing následovně:
„The practice of obtaining information or services by soliciting input from a large
number of people, typically via the Internet and often without offering compensation.“
- Oxford University Press, 2015, online
Pojem byl poprvé oficiálně použit ve článku Jeffa Howea, The Rise
of Crowdsourcing (2006), kde uvádí mnoho případů využití crowdsourcingu. Jedním
z Howeho příkladů, který výstižně vysvětluje tento fenomén je, když National Health
Museum ve Washingtonu, D.C. poptává kvalitní fotografie za přístupnou cenu pro svoji
výstavu. Z důvodu nedostatku financí není využito služeb profesionálního fotografa, ale
vhodnou variantou se ukáže být internetová služba „iStockphoto“, která poskytuje fotky,
které sdílí uživatelé. Takto získané fotografie splňují požadovanou kvalitu a jejich cena je
velice nízká. Rozšíření využívání podobných služeb založených na datech od široké
veřejnosti Howe komentuje slovy: „Welcome to the age of crowd“.
Avšak přesto že je pojem crowdsourcing novotvarem vytvořeným Jeffem Howeem
v roce 2006 a nyní je neoddělitelně spojen s internetem, je nutné říci, že tento druh
využívání „kolektivní moudrosti“ je mnohem starší. Pravděpodobně první moderní úspěšné
využití crowdsourcingu proběhlo v roce 1714, kdy Britská vláda nabídla tzv. Longitude
Prize - finanční odměnu za vynalezení praktické a přesné metody určení zeměpisné délky.
(CHILTON, 2009). Nicméně za crowdsourcing bychom mohli považovat ještě mnohem
starší aktivity, jejichž příklady můžou být nejrůznější porady náčelníka se svým kmenem
či vypsání odměny na hlavu zločince.
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3.1 Web 2.0
Goodchild (2007) tvrdí, že rozvoj crowdsourcingu v nynější době velmi souvisí
s rozvojem technologií a fenoménem označovaným jako Web 2.0. O'Reilly (2005) definuje
Web 2.0 jako síť o rozloze všech připojených zařízení, přičemž jejími výhodami jsou
zejména:
•

průběžné aktualizace dat, které se zlepšují se zvyšujícím se počtem uživatelů

•

kombinování dat z různých zdrojů i od samotných uživatelů

•

sdílení těchto dat ve formě, která umožňuje jejich další kombinování

Goodchild (2007) popisuje, že až donedávna byl vztah mezi uživatelem (client)
a webovou stránkou (server) pouze jednosměrný. Uživatel internetu si mohl prohlížet
webové stránky, které se běžně skládaly pouze z textu a občasně z obrázků, protože
možnosti uživatele byly omezeny pouhým stahováním obsahu ze serveru. Časem bylo
uživatelům umožněno nejen nahlížení, ale také přispívání do serverových databází, což
zpravidla probíhalo prostřednictvím formulářů. Příkladem může být webová aukce eBay
nebo rezervace letenek přes internetový rezervační systém. Začátkem 21. století se
možnosti uživatele na webu značně rozšířily, což vedlo až ke zrodu webových stránek,
které jsou zcela vytvářeny uživateli (tzv. user-generated content). Uživatelé obsah těchto
stránek nejen vytváří, ale dále i editují či upravují. Pravděpodobně nejznámějším
takovýmto projektem je internetová encyklopedie Wikipedia. Posílání dat však nemusí
probíhat pouze směrem na server. Možná ještě častějším případem je sdílení a výměna dat
mezi uživateli navzájem, čehož příkladem mohou být nejrůznější sociální sítě
(SUROWIECKI, 2005). Web 2.0 tedy popisuje internet, tvořený sdílenými daty
od uživatelů.
Pro uživatele, kteří data na internetu nejen využívají, ale i prohlíží, se začal používat
neologismus „produser“, tedy kombinace slov producer (česky producent, výrobce) a user
(uživatel). Tohoto neologismu ve svých pracích využívá např. Coleman a kol. (2009).
V této práci však bude používáno českých termínů přispěvatel či uživatel, které jsou
v kontextu práce chápány jakožto osoby, které jsou potenciálními tvůrci i uživateli dat.

3.2 Volunteered geographic information
Specifickým typem informací od široké veřejnosti jsou takzvané volunteered
geographic information, často zkracováno na VGI (GOODCHILD, 2007). Termín poprvé
použil Michael F. Goodchild ve svém článku Citizens as sensors: the world of volunteerred
geography (2007) a popisuje jím informace pocházející od dobrovolníků z široké
veřejnosti, které se odkazují na konkrétní místo na zemském povrchu. Pojem VGI by se dal
15

do češtiny přeložit jako „dobrovolné geografické informace“, nicméně z důvodu
zaužívanosti bude v této práci používán původní anglický termín, resp. jeho zkrácená
podoba (VGI). Goodchild také přirovnává lidstvo k pohyblivým senzorům vybaveným pěti
smysly a inteligencí, která umožňuje vjemy spojovat a interpretovat. Každý ze sítě těchto
více než sedmi miliard senzorů se může pohybovat po Zemi, a je tak potenciálním zdrojem
velkého množství geografických informací.
Technologie Webu 2.0 výrazně přispěly k rozvoji těchto dobrovolných geografických
informací. Zejména díky rychle vzrůstajícímu počtu uživatelů využívajících tzv. geotagy
(prostorové odkazy připojené k určitému typu média, např. k fotografii či článku,
zaznamenávající geografické informace) se internet stává zajímavým zdrojem
prostorových dat, a tak i nových znalostí (GOODCHILD, 2007).
V dnešní době je mnoho aplikací a projektů založeno na dobrovolně sbíraných
geografických informacích. V následujícím oddílu bude uvedeno několik pravděpodobně
nejúspěšnějších příkladů využití tohoto fenoménu.
OpenStreetMaps je projekt vzniklý za účelem vytvoření volně dostupných
geografických dat. Dle OpenStreetMap Wiki contributors (2015) mohou registrovaní
uživatelé přidávat do mapy nové objekty nebo aktuální objekty editovat. Postupně tak
vzniká veřejná kolektivní mapa celého světa. Data jsou zdarma dostupná v aktualizované
formě a uživatelé s nimi mohou libovolně nakládat. Jedinou povinností je uvádění autorství
„© Přispěvatelé OpenStreetMap“.
Mnoho serverů zdarma poskytuje data z OpenStreetMap uzpůsobená k nejrůznějším
účelům. Jako příklady lze uvést server garmin.openstreetmap.nl, kde je možné získat mapy
pro GPS navigace Garmin nebo geofabrik.de, kde lze jednotlivé vrstvy získat například
ve formátu shapefile (OpenStreetMap Wiki contributors, 2015). V neposlední řadě existuje
mnoho mobilních aplikací založených na datech z tohoto projektu. Vhodnou ukázkou
může být aplikace OsmAnd (MELICHAR, 2012).
Cíle projektu Wikimapia nejpřesněji vystihuje jeho slogan „Popišme celý svět“.
V jednoduché aplikaci, na podkladu ortofotomapy poskytnuté společností Google, může
kdokoliv označit místo na zemském povrchu, určit jeho název a přidat popis či odkaz
na další zdroj informací o této lokalitě. Příspěvky jsou nejen původní názvy např. měst,
ale zajímavé jsou zejména názvy místní či nářeční (Wikimapia, 2012).
Flickr využívá již zmíněných geotagů, a umožňuje tak uživatelům přidávat
a lokalizovat fotografie na zemský povrch pomocí zeměpisných souřadnic. Projekt si klade
za cíl sdílení fotografií všem připojeným uživatelům a slibuje nový způsob ukládání
a organizace fotografií (Flickr, 2015).
Zmíněné tři projekty sbírají data od uživatelů a jsou dále téměř bez omezení volně
k dispozici. Nicméně existuje mnoho společností, které geografická data sbírají, avšak dále
16

se stávají jejich majetkem, a tak nejsou uživatelům neomezeně k dispozici. Google Map
Maker umožňuje dělat drobné úpravy na Google mapách, zatímco na serveru Mapy.cz lze
pomocí "připomínky" zaslat chybu či neaktuální informaci v mapě, která bude po ověření
opravena.
Elwood a kol. (2012) rozděluje VGI na dva typy. První typ, tzv. framework VGI,
tedy topografické VGI, reprezentují projekty jako OpenStreetMap a Wikimapia. Pro tuto
práci jsou však důležitější tzv. nonframework VGI, tedy VGI tématické. Iniciativy
využívající dobrovolníků ke sběru tématické VGI mají obvykle za cíl zjistit prostorové
rozložení daného jevu. Typické příklady tématického VGI jsou mapování bioty
či monitoring požárů.
Zatímco výše zmíněné projekty se zabývají informacemi, které by měly mít
objektivní platnost, je třeba zmínit, že VGI může mít subjektivní charakter. Mezi tyto
projekty se řadí aplikace zabývající se výzkumem percepce obyvatel, jejichž cílem je sbírat
subjektivní informace či názory na daná místa. Tato data můžou mít vysokou hodnotu
zejména pro rozhodovací sféru, např. v kontextu s urbánním plánováním či plánováním
změn v krajině (FLANAGIN a METZGER, 2008). Projekty využívající veřejnosti,
většinou s cílem jejího zapojení do rozhodování, plánování a podílení se na zkvalitnění
života, jsou označované jako participativní GIS (PGIS). Problematikou PGIS se zabývá
např. Plíhal (2013), jež je autorem portálu Zmola, který umožňuje obyvatelům Olešnicka
zapojení do rozhodovacích a plánovacích procesů. Příkladem sběru čistě subjektivních
vjemů v českém prostředí jsou Pocitové mapy, které nabízí správám obcí analýzu názorů
obyvatel, založenou na informacích sesbíraných pomocí mentálních map (PÁNEK
a RŮŽIČKA, 2015). Další skupinou aplikací spadajících do této skupiny jsou aplikace
pro hlášení problémů. Aplikace ZmapujTo byla založena s cílem bojovat proti nelegálním
skládkám odpadu v České republice a v současnosti umožňuje hlásit široké množství
problémů ve městech i v přírodě (KUBÁSEK, 2015). Tento projekt umožňuje občanům
mapování těchto problémů a následně vybízí místní samosprávy k jejich řešení.
Na podobném principu funguje i aplikace Dej Tip, která se zaměřuje zejména na veřejná
prostranství, např. poškozené dopravní značení (Intergraph, 2016). Výmoly.cz se zaměřují
zejména na stav vozovek a data z této aplikace jsou posílány odpovědným správcům
pozemních komunikací (Výmoly.cz, 2016).
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3.3 Citizen science
V souvislosti s VGI nesoucí tématickou informaci je vhodné vysvětlit pojem „citizen
science“. Dle Oxford English Dictionary je „citizen scientist“ (doslova přeloženo jako
občan vědec) člen široké veřejnosti, který se angažuje ve vědě, často ve spolupráci nebo
pod vedením profesionálních vědců, jinými slovy amatérský vědec (Oxford University
Press, 2015, online). Citizen science jsou tedy aktivity amatérských vědců, kteří se účastní
sběru a analýzy dat a rozšiřování projektu zaměřeného na určitou oblast vědy (COHN,
2008, SILVERTOWN, 2009). Od přispěvatelů do takovýchto projektů se požaduje nejen
ochota přispívat, ale také poměrně vysoká úroveň znalostí k dané problematice. Právě
nutnost znalostí či porozumění danému tématu může být často limitujícím faktorem
v některých disciplínách (GOODCHILD, 2007). Z důvodu zaužívanosti anglických
termínů citizen science a citizen scientist, bude v této práci preferováno využití této
originální terminologie.
Silvertown (2009) konstatuje, že věda se stala placenou profesí teprve nedávno
(cca od druhé poloviny 19. stol.) a dříve se tak téměř každý vědec musel živit jinou prací.
Fenomén, kdy se člověk do vědy zapojuje čistě ze svého zájmu, v této době jednoznačně
převládal. Nicméně ani v současnosti, po vzniku profesionálních vědeckých disciplín, tento
jev úplně nevymizel. V současnosti většina těchto amatérských vědců pracuje společně
s jejich profesionálními protějšky na projektech, které dávají prostor i amatérským
pracovníkům. Tato dobrovolná práce je prospěšná nejen pro projekt, ale také
i pro samotného amatérského vědce, který má možnost se vzdělávat v oblasti, která
ho zajímá. Velkou výhodou v současné době je, že možnost potenciálního zapojení
do vědeckých projektů využívajících dobrovolníků má každý. Citizen scientists se tak
mohou účastnit na projektech zaměřených na výzkum změny klimatu, výzkum
biodiverzity, ochranu přírody, monitoring organismů, monitoring kvality vody či dokonce
měření fosilií a mnohé další.
Mezi hlavní faktory, které jsou zodpovědné za rozšíření citizen science, patří již
zmíněný rozvoj technologií Web 2.0. V současnosti zejména pro VGI hraje důležitou roli
také mobilní software a dobrá dostupnost GPS přijímačů, které jsou dnes většinou součástí
mobilních telefonů (GOODCHILD, 2007). Haklay (2013) tvrdí, že rozvoj technologií je
pouze částečným důvodem k rozvoji participace ve vědě. Za hlavním faktor považuje růst
počtu osob s vyšším vzděláním. Pro mnohé z těchto osob vzdělání vedlo ke vzniku
prvotního zájmu o určitou oblast vědy. Citizen science se tak stala příležitostí, umožňující
rozvoj těchto zájmů. Internet navíc umožňuje jednoduchou komunikaci a lidé se tak
snadno sdružují do online komunit, ve kterých sdílí svoje zájmy i problémy týkající
se daného tématu. Dalším důvodem rozvoje citizen science je uvědomění vědců,
že veřejnost nabízí bezplatný zdroj dat, práce, schopností nebo dokonce i financí
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(SILVERTOWN, 2009). Cohn (2008) zdůrazňuje také podporu vzdělávací funkce
občanské vědy. Občané zapojením se do výzkumu nejlépe pochopí fungování daného jevu,
smysl tohoto výzkumu, ale také do čeho jsou investovány peníze daňových poplatníků.
Informační osvěta široké veřejnosti je v dnešní době velmi důležitá, a tak jsou výzkumy
využívající občanů často podporovány finančními granty.
Haklay (2013) vysvětluje, že VGI zahrnuje široký rozsah aktivit, jehož součástí je
rovněž podmnožina aktivit vědeckých. Avšak ne všechny aktivity citizen science s sebou
nesou geografické údaje. Tato práce se zaměřuje právě na oblast, kde se překrývá obsah
citizen science a VGI, tedy dobrovolně sbírané vědecké informace s vázaností
na zemský povrch.
V souvislosti s tímto vymezením je potřeba ještě blíže definovat, že kategorie dat,
které jsou od dobrovolníků sbírány, by měly mít formu objektivního pozorování či analýzy,
nikoliv pak subjektivní pohledy či názory jedinců.
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4

SPECIFIKA DOBROVOLNĚ SBÍRANÝCH DAT V GEOGRAFII

Následující kapitola se zabývá výhodami i úskalími neoddělitelně spojenými
s využíváním široké veřejnosti pro sběr geografických dat. Tyto výhody a nevýhody
dobrovolně sbíraných dat v geografii shrnuje tab. 1. Jednotlivé body budou dále textově
okomentovány za použití aktuální literatury se zaměřením na oblast fyzické geografie.
Tab. 1: Výhody a nevýhody VGI
Výhody

Nevýhody

potenciální zisk velkého množství vzorků
(dat)

otázka kvality dat, neúmyslné a potenciálně i
záměrné chyby

potenciál včasnosti (aktuálnosti) dat

velmi komplikovaná kontrola kvality

potenciál zisku dat napříč širokým územím

digital divide

objevení jevů a objektů, které by jinak
nebyly odhaleny
nízká cena pořízení dat
potenciál dobré podrobnosti dat
v souvislosti s dobrou znalostí oblasti,
ve které dobrovolníci data sbírají
Sestaveno podle GOODCHILD (2007), GOODCHILD a LI (2012), ELWOOD a kol. (2012)
a WIERSMA (2010)

4.1 Kvalita dat a její kontrola
Pravděpodobně největším problémem dat sbíraných nebo analyzovaných širokou
veřejností je nulová záruka kvality a metody její kontroly. Goodchild (2007) při hodnocení
kvality VGI používá termín asserted geographic information, tedy „tvrzená geografická
informace”. Tento pojem poukazuje na problém, že uživatel zaznamenáním dané
informace bez záruky, citace či odkazu na jinou autoritu tvrdí, že právě tato informace je
pravdivá. Přesnost dat je důležitá zejména v souvislosti s přesností polohy či obsahu
(atributu). Problematická může ale být rovněž kompletnost či časová přesnost. Jak zmiňuje
Wiersma (2010), na základě toho jak je daný projekt koncipován, je třeba brát ohled také
při kontrole dat. Při mapování organismů jde například o nutnost odlišení velmi podobných
druhů a je nutné počítat se zvýšenou chybovostí. Cohn (2008) poukazuje na skutečnosti,
že v tomto případě mohou kvalitu dat velice navýšit instrukce pro pozorování, které se
nachází např. v mapovací aplikaci.
Je nutné si uvědomit, že všechna data jsou omezené kvality, a tak je nemožné
vytvořit naprosto přesné znázornění skutečnosti. Uživatelé vytvořených dat proto vždy
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musí dostatečně prozkoumat, jestli jsou data pro daný výzkum dostatečně přesná. Pro daný
výzkumný projekt je tedy nutné vypracovat určitý postup, na základě kterého je možné
zhodnotit spolehlivost sbíraných dat (COHN, 2008).
Goodchild (2009) zdůrazňuje, že kvalita vzniklých dat výrazně souvisí s tím, kdo
data vytváří. Některé projekty proto spoléhají na to, že kvalitu dat lze do jisté míry také
odvozovat z informací, které jsou známé o uživatelích. Jak popisuje Zárybnický
a kol. (2015) na tomto principu funguje i kontrola dat v aplikaci BioLog. Uživatelé, kteří
už jsou stávajícími přispěvateli do databáze NDOP, získají určitou důvěryhodnost a jejich
nové příspěvky putují rovnou do databáze. U ostatních případů dochází ke kontrole
příspěvků garantem a až po ní následuje případné odeslání.

4.2 Charakter vzniklých dat
Dobrovolně sbíraná data mají mnoho potenciálních předností, které mohou být
ve výzkumech rozhodující. Avšak většina těchto výhod je podmíněna dostatečným
množstvím přispěvatelů.
V případě, že daný projekt disponuje širokou sítí dobrovolníků, obrovskou výhodou
je včasnost dat, které je navíc možné sbírat napříč rozlehlým územím a s velkou
podrobností. VGI tak vznikají za pomoci husté sítě mapovatelů, kteří mohou poskytovat
aktuální data ze všech požadovaných oblastí (GOODCHILD, 2007). V tomto ohledu
konvenční mapování nemůže VGI konkurovat, protože relativně nízký počet
profesionálních mapovatelů nemůže zachytit aktuální situaci u rychle měnících
se fenoménů (ELWOOD a kol., 2012). Podobně i metody dálkového průzkumu Země
neposkytují pro mapování určitých jevů dostatečné časové či prostorové rozlišení a tyto
snímky navíc mohou být pokryty oblačností (GOODCHILD, 2007). Příklady využití
zmíněných výhod VGI jsou invazivní druhy organismů, jelikož včasná znalost jejich
výskytu může velmi pomoci v boji proti jejich šíření.
V souvislosti s množstvím vzniklých dat Wiersma (2010) varuje před ovlivněním
variability statistického vzorku. Četnost pozorování například ovlivní určitá „přitažlivost“
daného druhu. Většina lidí přirozeně projeví větší zájem například o barevného ledňáčka
říčního (Alcedo atthis) než havrana polního (Corvus frugilegus). Dokladem tohoto tvrzení
můžou být data z aplikace BioLog, kde má v době psaní této práce ledňáček říční
186 záznamů, zatímco havran polní má ke stejnému datu záznamů pouze 9.
Lowry a Fienen (2013), kteří se ve svém výzkumu zabývali sběrem hodnot vodních stavů
od dobrovolníků navíc zjistili, že lokace je nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím
množství sesbíraných dat. Goodchild (2009) dále upozorňuje na možné diskontinuity
v prostoru, kde jsou data sbírána. Tato překážka je známa pod názvem digital divide
a de facto poukazuje na rozdělení světa na dvě části - na ty, kteří mají přístup k současným
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digitálním technologiím a ty, kteří tento přístup nemají (Oxford University Press, 2015,
online).
V neposlední řadě je třeba zmínit proměnou ceny dat. Již Howe (2006) ve svém
článku Rise of crowdsourcing zdůrazňuje výhodu nízké (až nulové) pořizovací ceny dat
vytvořených veřejností. Např. Cohn (2008) zmiňuje případ využití dobrovolníků k ochraně
a mapování přírody v okolí Apalačské stezky, kde je nutnost spoléhat se na práci amatérů
z velké části zapříčiněna nedostatkem financí.

4.3 Přispěvatelé
Využití veškerých předností (ale i záporů) VGI uvedených v tab. 1, je podmíněno
dostatečným množstvím přispěvatelů. V souvislosti s aktivitou přispěvatelů popisuje
Nielsen (2006) tzv. pravidlo 90-9-1. Tedy že 90 % uživatelů je sice součástí komunity,
ale nikdy nepřispěje, 9 % uživatelů vytvoří pouze několik příspěvků a zbylé 1 % jsou
uživatelé vytvářející velké množství dat. Pokud zvážíme data z aplikace BioLog za rok
2015 (viz tab. 2), nejaktivnějších 10 % uživatelů vytvořilo cca 74 % všech nálezů. Naopak
více než 43 % uživatelů v roce 2015 přispělo méně než 10ti nálezy.
Tab. 2: Nejaktivnější uživatelé za rok 2015
Celkový počet příspěvků

15786

100 %

Počet příspěvků nejaktivnějších 10 %
uživatelů

11709

74,2 %

Počet příspěvků nejaktivnějšího uživatele

1749

11, 0 %

Zdroj: Zdeněk Kučera, Jan Zárybnický (emailová komunikace)

4.3.1

Motivace

Jak zdůrazňují například Kuhn (2007) nebo Coleman a kol. (2009), v souvislosti
s daty tvořenými veřejností je potřeba brát na zřetel nejen kvalitu vzniklých dat, ale také
motivaci dobrovolníků přispívat. Coleman a kol. (2009) se zabývali obecnou
charakteristikou pozitivních a negativních motivátorů ve spojení s tím, jak se člověk stane
dobrovolným přispěvatelem. V souvislosti s touto prací je však důležitější, jakým
způsobem nalákat k přispívání ke konkrétnímu projektu a jak jeho zájem udržet.
Vůbec první proměnou je, zda se o daném projektu člověk vůbec dozví. Tento fakt
do jisté míry souvisí s propagací. Informování o aplikaci může být součástí
např. informačních tabulí v rámci naučných stezek nebo informačních letáků
poskytovaných v místech, kde monitoring probíhá. V současné době je ale častější
variantou informace šířit prostřednictvím internetu, buď na stránkách zabývajících se
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obdobným okruhem témat nebo aktuálně velmi oblíbenou formou příspěvků na sociálních
sítích.
Pro to, aby se člověk do projektu zapojil, ale také aby pokračoval ve přispívání, je
jistě velmi důležitá přitažlivost a módnost obsahu daného projektu pro veřejnost.
Monitoring ptactva v ohledu zajímavosti mezi širokou veřejností pravděpodobně zvítězí
nad mapováním půd.
Charland a Leroux (2011) zdůrazňují důležitost zkušenosti uživatele s danou
aplikací. Zajímavé téma totiž ještě nutně nemusí znamenat, že pozorovatel začne používat
k mapování konkrétní aplikaci. Samotná mapovací aplikace má hned několik ohledů, které
mohou být přednostmi, a lákat tak uživatele nebo naopak zápory, které způsobí, že tato
aplikace pro uživatele vhodná není. Souhrnně řečeno, aplikace by měla být
tzv. user-friendly.
Z pohledu funkčnosti je pro uživatele důležitý plynulý a bezchybný provoz aplikace.
Četné chyby v aplikaci, dočasné výpadky či nefunkčnost některých součástí mnohdy
od používaní odradí. Dalšími faktory jsou přehlednost a s tím spojené grafické uživatelské
rozhraní aplikace (GUI). Problematikou tvorby uživatelského rozhraní se zabývá
např. DOSTÁL (2007). K přehlednosti může pomoci hierarchie a logická uspořádanost
funkcí v aplikaci. Je výhodou, když ikony funkcí na první pohled reprezentují svůj obsah,
což napomáhá k lepší orientaci v aplikaci. Přínosná je grafická jednoduchost, která tak
navyšuje celkovou přehlednost aplikace. Vhodné je, aby aplikace měla rovněž nápovědu,
popisující funkce i ovládání.
Pokud má aplikace cílit na širokou veřejnost, dle Cohna (2008) by jednoduchost
měla převládat i v ohledu vysvětlení činností, které mají být veřejností prováděny.
Je přínosné, aby aplikace obsahovala popis projektu, v rámci kterého se data sbírají
a rovněž jeho cíle. Zmíněné cíle by měly uživatele motivovat svojí smysluplností
a užitečností.
Při tvorbě nálezu v libovolné mapovací aplikaci je dobré brát ohled i na to, kolik
bude dobrovolník ochotný jedním příspěvkem strávit času a kolik informací bude chtít
poskytnout. Je třeba najít rovnováhu v množství údajů, které jsou při vyplňování
požadovány. Na jedné straně žádat dostatek údajů nutných pro výzkum a na druhé straně
uvážit, že dobrovolník bude tyto skutečnosti vyplňovat v každém příspěvku. Tento fakt
může velmi ovlivnit, zda bude člověk v přispívání pokračovat či nikoli. Za zvážení stojí,
zda některé údaje nastavit jako nepovinné. Také možnost přiložení fotografie k příspěvku
často může nahradit velké množství údajů, které by bylo nutné do aplikace zadávat.
Motivovat uživatele lze kromě zmíněných možností ještě dalšími způsoby. Těmito
možnostmi může být využití přirozené soutěživosti lidské populace. Např. aplikace BioLib
využívá k podpoře mapování výskytu obojživelníků a plazů fotosoutěží. Mapované
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příspěvky s nejhezčími fotografiemi pak obdrží určitou výhru (ŠANDERA, 2011). Dalším
způsobem využívajícím soutěživosti je žebříček nejaktivnějších přispěvatelů. V tomto
případě jsou všichni zapojení uživatelé seřazeni dle počtu vytvořených příspěvků,
a ti s nejvíce příspěvky jsou pak určitým způsobem odměněni. Například aplikace
Výmoly.cz vyhlašuje roční i měsíční soutěže, ve kterých odměňuje své nejaktivnější
přispěvatele (Výmoly.cz, 2016). Tento způsob motivace však nemusí být vhodný
pro některý typ výzkumů. Na jedné straně může sice navýšit celkový počet příspěvků,
nicméně se zvýšenou snahou o kvantitu, může být velmi ohrožena kvalita těchto příspěvků.
Ať už je ale motivace uživatele jakákoliv a ať už uživatel vytvořil pouze jeden
příspěvek nebo jich vytváří desítky, dobrovolníci by měli obdržet určitou zpětnou vazbu,
aby věděli, že jejich konání má smysl (Silvertown, 2009).
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5

PŘÍKLADY VYUŽITÍ CROWDSOURCINGU V EVROPĚ A ČESKÉ REPUBLICE

Následující kapitola se zabývá již existujícími aplikacemi využívajícími
crowdsourcingu ke sběru fyzicko-geografických dat, zejména pak biogeografických.
Jak zmiňuje např. Silvertown (2009) nebo Wiersma (2010) projekty zabývající se citizen
science mají pravděpodobně nejdelší tradici v oblasti monitoringu ptactva. Za úplně první
projekt tohoto druhu je považován Christmas Bird Count, vedený National Aubudon
Society v USA, který probíhá každý rok již od roku 1900. V Evropě byla vyvinuta
iniciativa sběru dat o ptactvu ve Velké Británii roku 1932 agenturou British Trust for
Ornitology. V USA je tedy tradice využití citizen science starší než v Evropě. Zatímco
první projekty byly zaměřeny pouze na mapování ptactva, v současné době existuje velké
množství aplikací využívající veřejnosti ke sběru dat k nejrůznějším účelům. Přes tyto
aplikace je v současnosti možné lokalizovat například výskyt nejrůznějších organismů,
výskyt konkrétních biotopů, kvalitu vody či vodní stav, meteorologické prvky, ale i mnohé
další jevy.
Aplikace jsou velmi často vázány přímo ke konkrétnímu území. Nejčastějším
případem je pravděpodobně zájmové území vymezené hranicemi státu, jako je tomu
například u aplikace BioLog. Dalším případem je územní rozsah nezávislý na hranicích
států. Zástupcem této skupiny je třeba aplikace That´s Invasive, jejíž zájmové území se
rozprostírá na území Velké Británie, Francie, Belgie a Nizozemí. V USA je časté, že daná
aplikace má územní rozsah na jednom či několika státech americké federace. Jiným
případem je zájmové území celosvětové. V současné době nese tento status například
aplikace eBird, která své zájmové území rozšířila ze Severní Ameriky na celý svět.
Jak vyplývá z informací výše, aplikací fungujících na principu sběru dat
od dobrovolníků existuje v současnosti nepřeberné množství. Jako příklady budou
v následující části práce podrobněji popsány tři aplikace z České republiky a tři aplikace
zahraniční zabývající se sběrem biogeografických dat. Aplikace byly vybrány s ohledem
na co největší rozmanitost, a to jak v případě pozorovaných objektů, tak i územního
rozsahu. Popis každé z těchto vybraných aplikací obsahuje úvod, stručný popis
nejdůležitějších funkcí a krátký subjektivní pohled autora této práce na tuto aplikaci.
Aplikace BioLog bude v této kapitole popsána podrobněji než aplikace ostatní, jelikož
praktická část této práce se zabývá vytvořením nástavby pro tuto aplikaci.
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5.1 Světové projekty
5.1.1

eBird

eBird je nástroj pro ornitology, který umožňuje zaznamenávat pozorování ptáků
po celém světě. Dle Audubon and Cornell Lab of Ornithology (2015) byl eBird spuštěn
v roce 2002 a původně se zaměřoval pouze na ptactvo Severní Ameriky, avšak aktuálně
se rozšiřuje napříč státy celého světa. Cílem projektu je maximalizovat přístupnost
a užitečnost pozorování, které jsou vytvářeny jak profesionálními tak amatérskými
ornitology. eBird patří mezi největší a nejrychleji rostoucí datové zdroje zabývající se
biodiversitou na světě. Například v květnu roku 2015 bylo zaznamenáno 9,5 miliónů
pozorování po celém světě.
Aplikace eBird nabízí širokou nabídku nástrojů k prohlížení, vkládání i analýzu
pozorování. eBird má Mobilní i Webovou verzi, přičemž webová obsahuje rozšířené
možnosti prohlížení dat. Mapová prohlížečka poskytuje mnoho interaktivních vrstev
na podkladu Google Maps. Dále je možné sledovat mnohé statistické údaje pro místa
i druhy. Pro přidání nového pozorování je nutný autorizovaný vstup s registrací.
Pozorování je strukturované. Zaznamenává se lokalita pozorování, datum, sledované
druhy a způsob pozorování. Informace je možné doplnit např. fotografií. Pro usnadnění
identifikace druhu je možné pro daný region a danou část roku zobrazit tzv. „target
species”, což je seznam druhů, které jsou v daném území v určitý čas nejčastěji
pozorováni. V mobilní aplikaci je možné vytvářet nálezy i v offline režimu.

Obr. 1: Náhled do mobilní části aplikace eBird - lokalizace nálezu. Zdroj: aplikace eBird
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Subjektivní pohled na aplikaci
Mobilní i webové varianty aplikace eBird jsou přehledné, přidání příspěvku je
intuitivní. Množství nutných údajů při vkládání pozorování se jeví jako optimální. Pro lepší
identifikaci by bylo vhodné ke druhům doplnit alespoň odkaz na fotografii či popis.
Ke správné identifikaci však velmi napomáhá nabídnutý seznam nejpravděpodobněji
vyskytujících se druhů. Velkou předností je u webové verze prohlížecí mapová aplikace
a s ní spojené mapové vrstvy. Výhodou je dále také možnost generování grafů četnosti
pozorování pro daný druh či dané území. Většinu informací je možné stáhnout. U mobilní
verze je nedostatkem chybějící topografická mapa, k dispozici je pouze ortofoto mapa.
5.1.2

That´s Invasive!

Aplikace That´s invasive vznikla jako součást Evropského projektu RINSE, který byl
zaměřený na výzkum invazivních druhů rostlin a živočichů a zlepšení všeobecného
povědomí o těchto druzích. Projekt probíhal v oblastech Velké Británie, Francie, Belgie
a Nizozemí v letech 2012 až 2014 a v současnosti na něj navazuje další projekt zabývající
se obdobnou tématikou (RINSE, 2012).
Aplikace That´s Invasive! má pouze mobilní verzi. Aplikace umožňuje zaznamenání
41 invazivních druhů rostlin a živočichů. Při vytváření nového nálezu se vybere mapovaný
druh dle jména či fotografie, ke kterému se pak doplní počet jedinců či velikost porostu,
datum a nález se lokalizuje. Dále je možné doplnit např. fotografii, poznámku
či tzv. „group tag”, který umožňuje sběr a filtrování dat po skupinách. Každý invazivní
druh v aplikaci obsahuje pro lepší identifikaci průvodce, jehož obsahem jsou vzorové
fotografie druhů, textový popis a seznam druhů, se kterými je možné daný druh zaměnit.
Data o pozorování z aplikace That´s Invasive jsou zasílána do britské databáze iRecord,
která uchovává informace o nalezených organismech z mnoha projektů a aplikací.
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Obr. 2: Náhled do aplikace That´s Invasive - výběr mapovaného druhu.
Zdroj: aplikace That´s Invasive

Subjektivní pohled na aplikaci
Mobilní aplikace That´s Invasive je velmi přehledná a umožňuje rychlé zaznamenání
invazivního druhu. Výhodou oproti jiným aplikacím je, že mapované druhy obsahují
fotografie a popis, který vysvětluje nejen vzhled, ale například i typické stanoviště, způsob
rozmnožování či historii rozšíření. Pro správně určení je velmi užitečný také popis druhů,
se kterými lze daného živočicha či rostlinu zaměnit. Tyto jednoduché avšak výstižné
informace mohou velmi napomoci správnému určení daného organismu a snížit tak
chybovost. Nevýhodou je, že aplikace funguje jen pro zmíněné země Západní Evropy
a databáze iRecord, která je dostupná na internetu, sdružuje data pouze na území Velké
Británie. Aplikace má problémy se spuštěním, pokud není jazykem v telefonu nastavený
podporovaný jazyk.
5.1.3

Evolution MegaLab

Projekt Evolution MegaLab (2016) se zabývá pozorováním probíhající evoluce
u šneků, zejména u druhů Cepaea nemoralis a Cepaea hortensis. Projekt vybízí širokou
veřejnost ke sledování barev a páskování na ulitách těchto druhů a následné zapsání tohoto
pozorování pomocí webového formuláře. Cílem je ověřit hypotézy prostorové variability
barev ulit v závislosti na okolním prostředí. Konkrétně hledá odpovědi na otázku, zda
souvisí páskování a barva ulit s měnící se velikostí populace drozdů, jež se šneky živí.
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Jelikož bylo zjištěno, že barva ulit souvisí s citlivostí daného šneka na teplotu, je cílem
také prozkoumat, zda se barvy mění při oteplování klimatu.
Pro přidání příspěvku je nutné být zaregistrovaný, avšak samotný formulář
pro přidání nálezu obsahuje pouze základní informace. Nutné je vyplnit pouze název
nálezu, datum, místo nálezu a druh biotopu. Následně už je pomocí obrázkového průvodce
vybrána ulita, která svou barvou a páskováním nejvíce odpovídá ulitě nalezené.

Obr. 3: Náhled na stránky projektu Evolution MegaLab - výběr nalezených druhů a barev.
Zdroj: http://www.evolutionmegalab.org/

Subjektivní hodnocení
Jednoduchost a přehlednost webových stránek spolu s výstižnými textovými popisy
umožňuje, aby se do projektu zapojili i lidé méně znalí internetu. Rozsah uživatelů rovněž
zvětšuje široká paleta jazyků, ve kterých jsou informace k dispozici. Stránka navíc
poskytuje množství výukových materiálů (obrázky, klíče, videa a další) podporující
správné určení druhů. Na druhé straně rozpoznání konkrétních druhů šneků není triviální
úkol ani s pomocí těchto materiálů.
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5.2 České projekty
5.2.1

BioLog

BioLog je moderní aplikace pro sběr informací o výskytu živočichů, rostlin, hub
i dalších organismů. Jak uvádí stránky BioLog (2016), aplikace je provozována Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a slouží jako digitální zápisník fauny a flóry
na území ČR a nabízí jak mobilní, tak webovou verzi aplikace. BioLog funguje od roku
2014 a v lednu roku 2016 obsahoval přes 22 tisíc nálezů (ZÁRYBNICKÝ a kol., 2015).
Tab. 3 ukazuje počty příspěvků v jednotlivých skupinách. Je třeba vysvětlit, že nejde
o skupiny vymezené na základě taxonomické klasifikace, ale o zjednodušené skupiny
sloužící pro lepší orientaci. Kompletní seznam těchto skupin je k nalezení v přílohách této
práce. Nejzapisovanější skupinou jsou ptáci, kteří tvoří takřka 40 % zaznamenaných
příspěvků.
Tab. 4 ukazuje 10 nejzapisovanějších druhů v aplikaci BioLog. Četnost pozorování
jednotlivých druhů (či skupin) je určená mnoha různými faktory, mezi které spadá
například atraktivita druhů či četnost výskytu na území ČR.
Tab. 3: Vybrané statistiky pozorování vytvořené aplikací BioLog (data k 25. 1. 2016)
Skupina

absolutní počet

relativní počet

Celkový počet příspěvků

22766

100 %

1. nejzapisovanější skupina

9014 (ptáci)

39,6 %

2. nejzapisovanější skupina

6275 (cévnaté rostliny)

27,6 %

3. nejzapisovanější skupina

1944 (vážky)

8,5 %

Zdroj: Zdeněk Kučera, Jan Zárybnický (emailová komunikace)
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Tab. 4: Deset nejzapisovanějších druhů živočichů v aplikaci BioLog (data k 25. 1. 2016)
latinský název

český název

skupina

počet zapsání

1

Buteo buteo

káně lesní

Ptáci

309

2

Fringilla coelebs

pěnkava
obecná

Ptáci

301

3

Sylvia atricapilla

pěnice
černohlavá

Ptáci

298

4

Rana esculenta
synklepton

skokan vodní
synklepton

Obojživelníci

273

5

Bufo bufo

ropucha
obecná

Obojživelníci

264

6

Rana temporaria

skokan hnědý

Obojživelníci

238

7

Alcedo atthis

ledňáček říční

Ptáci

236

8

Phylloscopus collybita

budníček menší

Ptáci

229

9

Falco tinnunculus

poštolka
obecná

Ptáci

227

10

Turdus merula

kos černý

Ptáci

213

Zdroj: Zdeněk Kučera, Jan Zárybnický (emailová komunikace)

Mobilní část aplikace BioLog umožňuje lokalizovat a zaznamenat pozorování přímo
v terénu. Zápis nálezu se dělí do tří částí. První záložkou je Datum, kde je stanoven čas
a datum nálezu, popř. zda má být příspěvek po určitou dobu skrytý. Druhou částí je Místo,
kde je nález lokalizován a lokalita je zde také pojmenována. Třetí záložkou je samotné
pozorování Druhů, kde se buď v seznamu nebo za pomoci vyhledávače vybere název
nalezeného druhu. K vyhledávání druhů dopomáhá rozdělení dle taxonomických skupin,
jejichž kompletní seznam lze nalézt v příloze 1. K jedné zaznamenané lokalitě je možné
přidat i více druhů. K danému druhu je možné stanovit počet a vybrat jednotku, ve které je
udáván. Jednotkou je možné nastavit velké množství proměnných. Mezi základní patří
počet jedinců či jednotky plochy (cm2, m2, ha). Umožněno je také přidání fotografie,
videa či zvukového záznamu. V případě nejasného počtu lze použít relativní počet nebo
počet označit za odhad. Uživatel může vybraná data zaslat do nálezové databáze nebo jej
uchovat pouze pro vlastní použití. K zasílání příspěvků do centrální nálezové databáze
(NDOP) je nutná registrace. Seznam funkcí mobilní aplikace BioLog shrnuje příloha 2.
Webová část aplikace umožňuje prohlížení záznamů jak ve formě tabulek,
tak v interaktivní mapě na několika podkladových mapách. Předností této aplikace je také
filtrace dat a následná možnost stažení příspěvků ve formě .csv nebo .xlxs. Samotné
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přidávání nového nálezu je analogické k mobilní aplikaci. Seznam funkcí webové části
aplikace BioLog shrnuje příloha 3.

Obr. 4: Náhled na webovou část aplikace BioLog - prohlížení dat.
Zdroj: http://biolog.nature.cz/cz/Maps#1

Subjektivní pohled na aplikaci
BioLog je mapovací aplikace s moderním vzhledem uživatelského rozhraní,
umožňující mapování velkého množství druhů. Velkou výhodou této aplikace je možnost
uložení záznamů do paměti a jejich odeslání až při přístupu na internet. Další předností je,
že k nálezu je možné vložit i pokročilé údaje jako počet jedinců či rozloha porostu.
U každého druhu je možné odkazem otevřít vyhledávání názvu daného druhu
ve vyhledávači Google. Do budoucna by se nabízelo doplnit propojení přímo
na encyklopedii druhů s popisem a fotografiemi, za účelem snadnějšího určení
mapovaného druhu. Ve webové části aplikace jsou navíc integrované funkce exportu dat.
Dále aplikace poskytuje pokročilé možnosti prohlížení, filtrace a stahovaní dat. Aplikace se
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stále vyvíjí a vylepšuje. V nejnovějších verzích lze využít například „widgetů”, které
umožní rychle vytvořit nález druhu přímo z úvodní obrazovky telefonu. Aktuálně
vyvíjenou funkcí je vyhledání již vytvořených nálezů v okolí a jejich zobrazení v mapě
v mobilní aplikaci (ZÁRYBNICKÝ, ústní sdělení).
5.2.2

BioLib

BioLib je encyklopedie rostlin, hub a živočichů, která je nekomerčním vzdělávacím
projektem pro odborníky i veřejnost. Projekt vznikl ve spolupráci s Národním muzeem,
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou herpetologickou společností a Muzeem
přírody Český ráj. BioLib je jednak mezinárodní encyklopedíí rostlin, hub a živočichů,
ale také nástrojem k mapování savců, vybraných živočichů. Cílem je vytvoření vícejazyčné
encyklopedie s přehledným taxonomickým systémem a s databází internetových stránek
a literatury, které jsou navázány na jednotlivé taxony. K 27. 1. 2015 je v databázi
1 148 037 taxonů. Příspěvky či editace jsou následně kontrolovány správci. Systém
například umožňuje vkládat i neurčené fotografie, které mohou být následně jinými
uživateli identifikovány (ZICHA, 1997).
Při samotném přidávání (lokalizovaného) nálezu je v mapovacím formuláři vybrán
mapovaný živočich ze seznamu. Je zaznamenáno datum pozorování a možné je rovněž
doplnit bližší údaje o lokalitě či fotografii živočicha. Z osobních údajů je požadováno
minimálně příjmení autora, avšak při opakovaném vkládání příspěvků i pro jejich kontrolu
je lepší variantou autorizovaný vstup pomocí uživatelského účtu. Všechny schválené
nálezy jsou zasílány do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) (ZICHA, 1997).
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Obr. 5: Ukázka stránek aplikace BioLib - mapované druhy savců. Zdroj: http://www.biolib.cz

Subjektivní pohled na aplikaci
Aplikace poskytuje velké množství možností a informací. Jak bylo zmíněno, jde
svým způsobem o otevřenou encyklopedii, takže možnosti zapojení veřejnosti nespočívají
pouze v lokalizaci nálezů. Pravděpodobně největším přínosem je uspořádaný taxonomický
systém, na který jsou k taxonům navázané zdroje. Přidávání nových nálezů je jednoduché,
pouze chybí možnost lokalizace pomocí kliknutí do mapy. Je tedy nutné zadat souřadnice
nebo lokalitu slovně popsat. Díky tomu, že jsou ověřené nálezy zasílány do NDOP, jsou
integrovány s dalšími daty (např. z aplikace BioLog) a dále použity k vytvoření síťových
map výskytu druhů.
5.2.3

Naše mokřady

Kampaň Naše mokřady vznikla ve spolupráci Českého svazu ochránců přírody
a společností Heineken Česká republika, a.s. a klade si za úkol popularizaci problematiky
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mokřadů a vytvoření jejich praktické ochrany (Český svaz ochránců přírody, 2014).
Kampaň vybízí širokou veřejnost k mapování drobných, prozatím nechráněných mokřadů.
Pomocí webového formuláře lze v jednotlivých krocích přidat nový mokřad. Nejprve je
nutné mokřad lokalizovat a to buď na mapě nebo pomocí správního členění a slovního
popisu polohy. Dále je možné přidat až 3 fotografie, zadat odhadovanou velikost mokřadu
a vybrat pozorované druhy obývající tento biotop a také zhodnotit, zda je existence
mokřadu ohrožena či nikoliv. Pro zaslání mokřadu do databáze je nutné zadat základní
identifikační údaje osoby, která mokřad zaznamenala. Všechny tyto údaje je možné zasílat
nejen pomocí internetu, ale rovněž je možné si vytisknout fyzickou verzi a formulář
odeslat poštou. Na podkladu mapy.cz je možné prohlížet si již ověřené mokřady,
kategorizované do tříd dle ohrožení.

Obr. 6: Ukázka stránek aplikace Naše Mokřady - náhled na mapovou prohlížečku se
zaznamenanými mokřady. Zdroj: http://www.nasemokrady.cz

Subjektivní pohled na aplikaci
Aplikace je jednoduchá a přidávání nového mokřadu je strukturované
do jednotlivých kroků, což napomáhá ke snadnější orientaci. Pro lepší lokalizaci by byla
vhodná rovněž mobilní aplikace. Při identifikaci mokřadu je problémové přidání fotografií,
jejichž maximální velikost nesmí přesáhnout 2 MB. Sám systém neumí fotografii převést
do této velikosti a ne každý uživatel je ochotný před vložením velikost fotografie
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upravovat. Ověření existence mokřadu a následné přidání do mapy probíhá poměrně
dlouhou dobu. Předností je snaha motivovat veřejnost k přispívání, a tak je každý měsíc
vybrán jeden přispěvatel, který je odměněn dárkem.

5.3 Shrnutí popisovaných aplikací
Vkládání záznamů funguje v jednotlivých projektech a aplikacích na velmi
podobném principu. Odlišnosti se vyskytují zejména v územním rozsahu a v objektech
zájmu a tedy i v následném využití dat. Co se týče samotného vkládání záznamů, některé
aplikace vyžadují registraci. Základní údaje o nálezech jsou většinou obdobné, odlišnosti
pak bývají v pokročilých, většinou nepovinných údajích. Největší rozdíly jsou však
zejména v prohlížení a poskytování dat. Některé projekty poskytují interaktivní mapy
s mapovanými nálezy (např. BioLog), jiné (např. eBird) navíc umožňují prohlížet vrstvy
vytvořené z těchto dat (např. mapy biodiverzity) a množství dalších statistických ukazatelů
(např. počty příspěvků konkrétního druhu). V některých případech (That´s Invasive) není
možné prostřednictvím samotné aplikace přímo data prohlížet. Prohlížení a popř. stahování
je v tomto případě umožněno prostřednictvím centrální databáze. V žádné ze zmíněných
aplikací však není možné data získat v libovolném GIS formátu.
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6

CÍLENÝ A NECÍLENÝ MONITORING

Jak zmiňují například Nichols a Williams (2006) nebo Wiersma (2010), projekty
zabývající se monitoringem organismů mohou mít dvě formy. V prvním případě je nejdříve
stanovena výzkumná hypotéza, která je následným sběrem dat ověřena či vyvrácena
(tzv. hypotéza a priori). V druhém případě žádná řídící hypotéza stanovena není a data jsou
sbírána za účelem „dohlížení”. Časté je v tomto případě stanovit hypotézu až na základě
vzorů v posbíraných datech (hypotéza post hoc).
Dle Nicholse a Williamse (2006) v případě výzkumů vedených na základě a priori
hypotézy hovoříme o cíleném (targeted) monitoringu. U cíleného monitoringu je
předpokladem omezený seznam druhů, kterých se týká výzkumná hypotéza. Podobně se
u cíleného monitoringu může výzkumná hypotéza týkat pouze přesně vymezené oblasti.
Na druhé straně data sbíraná bez a priori hypotézy jsou výsledkem „dohledového“
či „dozorového“ (surveillance) monitoringu. Anglický termín surveillance monitoring
bude v této práci označován termínem necílený monitoring. U necíleného monitoringu
může být objektem zájmu neomezená skupina organismů - jinými slovy mapovatel bude
sbírat data o jakýchkoli organismech. Jelikož v případech necíleného monitoringu není
předem stanovena hypotéza, je pravděpodobné, že ani výzkumné území nebude teoreticky
omezeno. Nichols a Williams (2006) však zdůrazňují že rozdíl mezi cíleným a necíleným
monitoringem je definován právě existencí hypotézy a priori a tento rozdíl tedy nemusí být
nutně určen velikostí území nebo množstvím mapovaných druhů.
Postupy necíleného monitoringu jsou kritizovány mnohými autory. Nichols
a Williams (2006) navazují na myšlenky Platta (1964), který poukazuje na nutnost předem
stanovené hypotézy, a kritizují necílený monitoring zejména kvůli jeho neefektivitě.
Nicméně přístup necíleného monitoringu v ochraně přírody a v biologických vědách
převládá a tento postup může přinášet důležité informace. Nichols a Williams (2006) však
považují necílený monitoring za doklad neefektivního využívání finančních prostředků
k ochraně přírody. Tito autoři věří, že cílený monitoring může výrazně zvýšit efektivitu
sběru rozhodujících informací v ochraně přírody. Názor Nuddse a Villarda (2009)
poukazuje na velké riziko spojené odvozováním post hoc hypotéz z charakteru necíleně
sbíraných dat. Tímto rizikem může být například nerovnoměrné rozložení nálezů
či nedostatečná náhodnost vzorku. Jejich názor se také opírá o následující tvrzení Charlese
Darwina:
„…all observation must be for or against some view if it is to be of any service.“
- DARWIN, 1861
Na opačné straně například Wintle a kol. (2010) zdůrazňují, že necílený monitoring
může odhalit důležité jevy, které nazývá pojmem unknown unknowns. Jde o prozatím
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nezjištěné jevy, které by při cíleném mapování zůstaly bez povšimnutí. Wiersma (2010)
vysvětluje, že v době technologií Web 2.0 je relativně snadné a levné založit projekty
zabývající se necíleným monitoringem a zároveň mají schopnost vytvářet relativně velké
množství užitečných VGI.
Vezmeme-li v potaz aplikace popisované v předchozí kapitole, typickým případem
cíleného monitoringu je projekt Evolution MegaLab. Jak již bylo zmíněno výše, jeho
základem je stanovení a priori hypotézy, jež je v případě Evolution MegaLab variabilita
barev ulit. Na druhé straně stojí aplikace eBird, BioLog či BioLib, které vytvářejí množství
pozorování, která neověřují předem stanovenou hypotézu. Častým případem však je,
že díky množství pozorování jsou v datech odhaleny vzory, které vedou k definování
nových hypotéz.
Kontroverze při tomto zařazování však může nastat u aplikací NašeMokřady a That
´s Invasive. Obě tyto aplikace by bylo možné zařadit rovněž mezi projekty necíleného
monitoringu, jelikož nejsou řízeny předem stanovenou výzkumnou hypotézou. Jejich cílem
však je odhalit a zmapovat v krajině určité objekty zájmu (mokřady nebo invazivní
rostliny) na vymezeném území. Zařazení těchto aplikací, které jsou velice úzce cílené,
do necíleného monitoringu se může zdát minimálně diskutabilní. Nichols
a Williams (2006) však zmiňují, že do cíleného monitoringu jsou řazené i projekty sbírající
data za účelem managementu, zejména v ochraně přírody. Z tohoto důvodu i tyto aplikace
zařazujeme do monitoringu cíleného.
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7

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ APLIKACE BIOLOG

Jak bylo zmíněno výše, aplikace BioLog je v současnosti pokročilým nástrojem
necíleného (surveillance) monitoringu organismů v ČR. Cílem této práce je navrhnout
nástavbu aplikace BioLog, která umožní, aby v aplikaci fungovaly tzv. projekty, které
do aplikace integrují rovněž metody cíleného monitoringu.
Zmíněný návrh by měl rozšířit možnosti využití crowdsourcingu v biologii
a biogeografii v České republice. Důvodem zvolení aplikace BioLog pro tento návrh je
jednak její vysoká kvalita a stále rostoucí síť dobrovolných mapovatelů, ale také zájem
a ochota vývojářů AOPK ČR o další rozvoj této aplikace. Navrhované funkce umožní
výzkumníkům (zadavatelům), aby využili dobrovolníků z široké veřejnosti tak, že budou
pomocí aplikace sbírat data pro jejich projekty. Tato data pak mohou být následně využita
například k výzkumným účelům. Projekty může pro svůj výzkum využít každý,
kdo pomocí zadávacího formuláře vyplní všechny požadované údaje o svém výzkumu
a sbíraných datech. Pokud se tedy výzkumník rozhodne ke svému projektu využít data
od široké veřejnosti, nebude nucen vytvářet nové rozhraní, ale využije již zaužívané
aplikace i její již existující sítě uživatelů.
Jelikož zmíněný koncepční návrh bude navazovat na již existující funkce aplikace, je
důležité tyto funkce alespoň stručně přiblížit. V kapitole 5.2.1 BioLog byla aplikace
popsána a byly představeny její možnosti. Funkce mobilní části aplikace BioLog shrnují
tabulky v příloze 2. Tabulka v příloze 3 dále ukazuje funkce webové části aplikace.
Mobilní část slouží primárně pro vytváření záznamů a naopak webová část je zaměřená
spíše pro prohlížení záznamů. Je třeba doplnit, že i ve webové části aplikace je možné
příspěvky vytvářet - tato funkce je až na drobné rozdíly analogická k mobilní části, a proto
je v tabulce, jež je obsahem přílohy 3, zmíněna pouze zkrácenou formou.

7.1 Požadavky na navrhované rozšíření aplikace BioLog
Cílem konceptu, jež je obsahem následujících kapitol, je vytvoření návrhu rozšíření
aplikace BioLog, které umožní využití metod cíleného (targeted) monitoringu. Za tímto
účelem práce navrhuje zakomponovat tzv. projekty. Projektem je v podstatě výzkum
s vlastním rozhraním v aplikaci, který umožní uživatelům do něj přispívat vytvořenými
daty (pozorováními). Při návrhu rozšíření aplikace je nutné brát zřetel zejména na to, aby
byly splněny požadavky výzkumníků a vzniklá data měla co nejvyšší kvalitu. Předpokládá
se, že projekty budou využívány zejména v ochraně přírody a ve výzkumné sféře.
Koncepční návrh se skládá z těchto částí:
•

navázání projektů do současného datového modelu aplikace

•

stanovení případů užití projektů v aplikaci (tzv. use case)
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•

způsob zadání nového projektu

•

způsob úpravy projektu

•

vzhled a funkce projektů v mobilní aplikaci

•

vzhled a funkce projektů ve webové aplikaci

7.1.1

Koncept projektů v aplikaci BioLog

Projekty jsou funkcí, která umožňuje motivovat uživatele aplikace BioLog ke sbírání
dat o druzích, jež jsou objektem určitého výzkumu. Projekt si může založit každý
registrovaný uživatel aplikace pomocí formuláře pro založení projektu, jež je k nahlédnutí
v příloze 4. Ve formuláři pro zadání projektu je nutné vyplnit alespoň základní údaje
o výzkumu, které je dále možné doplnit obrázky či doplňujícími texty. V projektu lze
jednak nastavit zájmové druhy, ale také vymezit území, ke kterému se výzkum vztahuje.
Po publikaci projektu mohou všichni uživatelé prostřednictvím webové či mobilní aplikace
vytvářet záznamy k tomuto projektu. Cílem projektů je tedy posbírat dostatečné množství
dat, které mohou být dále využity například pro účely výzkumu či ochrany přírody.

7.2 Metodika vytvoření návrhu
Celý koncepční návrh projektů do aplikace BioLog byl vytvářen na základě
požadavků zástupců vlastníka projektu, jímž je AOPK ČR. Aby všechny části návrhu
navazovaly na stávající systém aplikace BioLog, byl návrh konzultován s vývojáři aplikace
Mgr. Janem Zárybnickým a Mgr. Zdeňkem Kučerou. Použité nástroje a metodické
požadavky shrnuje tab. 5.
Tab. 5: Využité metodické postupy a nástroje
Úkon

Metodický postup

Nástroj

Datový model

entity-relationship diagram;
návaznost na datový model
aplikace BioLog

yEd Graph Editor

Use case model

UML Use case

yEd Graph Editor

Procesní model

BPMN (Bussiness proces
model and notation)

yEd Graph Editor

Formuláře

analýza uživatelských
požadavků

Google Forms, InkScape, Gimp

Grafický návrh
rozhraní

návaznost na grafiku aplikace
BioLog

InkScape, Gimp

40

Pro lepší názornost celého konceptu bylo u vytváření návrhu využito modelového
projektu mapování Invazivních druhů v Moravském krasu. Na základě koordinace
se Správou CHKO Moravský kras byla data o invazivních druzích v této lokalitě sbírána.
Nálezy z terénu pak byly zaneseny do aplikace BioLog.
Důležitou součástí návrhu jsou modely. Byl vytvořen návrh entity-relationship
modelu, který navazuje na současný datový model aplikace BioLog. Dále byly navrhnuty
procesní modely, u kterých bylo využito notace BPMN (Bussiness proces model
and notation). Následně byl vytvořen diagram případů užití (tzv. use case). K tvorbě všech
modelů bylo využito programu yEd Graph Editor.
Pro návrh formuláře pro zadání projektu a formuláře pro úpravu projektu bylo
využito grafické šablony Google Forms. Vzniklé formuláře však bylo nutné ještě upravit
za pomoci grafických programů InkScape a Gimp.
Návrh grafického rozhraní webové i mobilní aplikace byl vytvořen zcela na základě
původní grafiky aplikace BioLog. K vytvoření náhledů bylo opět využito grafických
programů InkScape a Gimp.

7.3 Projekty v databázi BioLog
Navrhovanou strukturu databáze popisuje diagram na obr. 7. Samotné projekty jsou
v databázi uloženy do samostatné tabulky (Projekty). Tato tabulka obsahuje základní údaje
o projektu a je vázána ke konkrétnímu uživateli (zadavateli). Informace o uživatelích
uchovává tabulka Uživatele.
V zadávacím formuláři jsou druhy řazeny do kategorií, ke kterým se vztahují
konkrétní mapované charakteristiky. Tyto údaje jsou uložené do tabulky Kategorie, která
obsahuje nejen taxonomické kategorie, které jsou v aplikaci vymezené už v současné verzi
aplikace, ale také kategorie, které budou vymezené v rámci projektů. Informace
o kategoriích (název a popis) se vztahují ke konkrétnímu projektu a jsou ukládány
do navazující tabulky Mapovane kategorie. Seznam druhů v dané kategorii je dále uchován
v tabulce Druhy v kategorii pomocí identifikátoru z tabulky Druhy. Tabulka Druhy
v kategorii také uchovává informace a obrázky vložené uživatelem při zadání projektu.
Charakteristiky, které jsou pozorované v rámci projektu, jsou pak obsahem tabulky
Pozorovane parametry. V případě, že je některá z charakteristik definovaná jako výčtový
datový typ, jsou jednotlivé její možnosti uloženy do tabulky Hodnota parametru. Vazba
mezi tab. Hodnota parametru a tab. Pozorovani tedy existuje pouze v případě, že některý
z pozorovaných parametrů je definován jako výčet možností. Kompletní vysvětlení obsahu
jednotlivých entit (tabulek) a atributů je obsahem textové části datového modelu
v příloze 10.

41

Obr. 7: Uložení dat v databázi; vytvořeno na základě konzultace s Mgr. Janem Zárybnickým

7.3.1

Metadata

Metadatový popis se v současné době vztahuje pouze na data v nálezové databázi
ochrany přírody (NDOP), do které jsou zasílány ověřené nálezy. Tato metadata jsou
dostupná prostřednictvím katalogu Micka na stránkách metadata.nature.cz. Pro data přímo
z aplikace BioLog veřejná metadata prozatím dostupná nejsou. Je tedy potřeba, nejen
za účelem projektů, vytvořit veřejně dostupný metadatový popis dat z aplikace BioLog.

7.4 Projekty ve webovém rozhraní
Webovým rozhraním projektů rozumíme část webových stránek aplikace BioLog,
v rámci které je možné prohlížet projekty nebo založit nový projekt či svoje projekty
upravovat. K vytváření a upravování projektů je nutné přihlášení. Předpokládá se,
že projekty se stanou součástí stránek biolog.nature.cz. Z tohoto důvodu bylo při tvorbě
návrhu využito stávající grafiky těchto stránek. Je navrhováno, aby se záložka s projekty
stala součástí hlavního menu na stránkách (viz příloha 5). Avšak v souvislosti s tímto
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rozšířením by bylo vhodné přejmenovat informační záložku O projektu například
na O aplikaci, aby se zamezilo případným záměnám.
Záložka Projekty, jež je k nahlédnutí v příloze 5, obsahuje stručný úvod informující
uživatele o projektech. Pokud je uživatel v aplikaci přihlášen, dále je k dispozici tlačítko
Vytvořit nový projekt, které uživateli otevře formulář pro zadání projektu. V další části
stránky je možné prohlížet a filtrovat všechny projekty a to obdobným způsobem jako
se ve stávající aplikaci prohlížejí data. Projekty lze filtrovat a vyhledávat dle roku, aktivity,
názvu či autora. Zobrazené projekty lze následně řadit dle názvu, aktivity, data začátku
nebo konce mapování a autora. Navíc jsou zde zobrazeny webové stránky jednotlivých
projektů, pokud byly uvedeny. Aktivita projektu vysvětluje, zda se v současné chvíli
do projektu sbírají data či nikoliv. Pokud je přihlášený uživatel autorem projektu
(zadavatelem), je mu umožněno projekt upravit, pomocí tlačítka Upravit.
Po kliknutí na konkrétní projekt je zobrazena stránka s detaily projektu
(viz příloha 6). Tato stránka obsahuje všechny důležité informace o projektu. Většina
těchto informací je vyplněna při zakládání projektu ve formuláři pro zadání projektu.
Součástí těchto informací je rovněž seznam mapovaných druhů a popis celé pozorované
kategorie (bližší vysvětlení této problematiky se nachází v kapitole 7.5.1 Formulář
pro zadání projektu). Zájmové území je reprezentováno polygonem na mapě, ve které jsou
rovněž zobrazeny příspěvky vytvořené v rámci tohoto projektu. Tlačítko Zobrazit nálezy
v projektu otevře tabulku s filtrovanými daty patřícími k tomuto projektu. Tlačítko Vytvořit
záznam do projektu přejde do části Nové pozorování s předvoleným projektem.
Další rozšíření ve webové části aplikace se nachází v části Prohlížení dat.
Navrhované změny jsou znázorněny na obrázku v příloze 7. Prvním rozšířením je přidání
filtru dle projektu. Druhou změnou je pak informace o projektu v tabulce záznamu
a možnost řazení dat rovněž dle názvu projektu. Pokud je záznam vytvořen v rámci
projektu, bude tato informace také obsažena v detailu tohoto záznamu.

7.5 Přidání nového projektu
Přidávání nového projektu je jedním z hlavních navrhovaných funkcí aplikace
BioLog a navazuje na webové stránky aplikace. Model na obr. 8 popisuje proces přidání
nového projektu pro sběr dat v aplikaci BioLog. Jednotliví aktéři jsou pak přiblíženi
v tab. 6. Podnět pro vznik dá zadavatel, což je libovolná osoba, která se rozhodne využít
aplikace BioLog pro sběr dat a vyplní formulář pro zadání projektu. Ukázka tohoto
formuláře je dostupná v příloze 4 této práce. Zadavatelem vyplněná data jsou uložena
do databáze projektů a je odeslán email garantovi, ve kterém je obeznámen o vzniku
projektu. Garant zkontroluje všechna data v rámci formuláře. Cílem garanta je, aby byl
projekt publikován s úplnými a bezchybnými daty. Garant má také funkci poradní, takže
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při nejasnostech se na něj může zadavatel obrátit. Po obdržení nového projektu má garant
3 možnosti:
1. V případě, že je projekt úplný a bez podstatných chyb, tak je garantem rovnou
publikován.
2. V případě, že garant v projektu najde drobné chyby (např. prohozené
informace mezi druhy či špatně stanovený datový typ u atributu), tak je může
opravit a projekt následně publikovat. Garant má právo v projektu editovat veškeré
informace, takže teoreticky může opravovat například i gramatické chyby. Úpravy
tohoto typu však nejsou po garantovi vyžadovány a neočekává se, že je bude
vykonávat.
3. Pokud nalezne větší nedostatky (např. nejasnosti, chyby či chybějící údaje),
tedy takové, které by pak mohly být problémem pro budoucí pozorovatele, požádá
zadavatele o doplnění či opravení (emailem).
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Tab. 6: Aktéři v procesu založení nového projektu

BioLog

Systém

Softwarová část aplikace BioLog (webová i mobilní).

Garant

Osoba s administrátorskými pravomocemi v aplikaci.
V souvislosti s projekty ověřuje pravost a úplnost
zadaných dat.

Široká veřejnost
(Člověk)

Kterákoliv osoba, která se rozhodne využívat aplikaci. Pro vytvoření
záznamů je však nutné přihlásit se do systému.

Zadavatel

Osoba, která za účelem zisku dat o vybraných organismech odešle
vyplněný formulář o založení projektu. Zadavatel musí být uživatel
přihlášený do systému.

V 3. případě, tedy když je nutné údaje v projektu opravit či doplnit, zadavatel může
tuto opravu učinit ve formuláři pro založení výzkumu. K tomuto formuláři má zadavatel
přístup až do publikace projektu. Po odeslání formuláře s upravenými daty jsou nové údaje
uloženy do databáze a garant je emailem informován o změnách. Následně garant opět
postupuje jedním z kroků 1. až 3.
Poté co je garantem projekt publikován, systém spustí možnost mapování (tedy
vytváření záznamů) v rámci tohoto projektu. Tento krok zviditelní projekt všem
přihlášeným uživatelům v aplikaci BioLog. Ve webové části aplikace je projekt viditelný
ihned po přidání na webové stránky. V mobilní části aplikace je však nutné, aby uživatel
nejprve synchronizoval projekty. K tomuto účelu slouží tlačítko Synchronizace projektů.
Podrobnější popis funkce synchonizace je uvedena v kapitole 7.7 Synchronizace projektů
v mobilní aplikaci. Po synchronizaci je možné v rámci projektu přidávat záznamy
až do data skončení mapování tohoto projektu a posílat je do databáze nálezů. Vytvořené
nálezy pak zadavateli pomohou při výzkumu.
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Obr. 8: Procesní model popisující vytvoření nového projektu

7.5.1

Formulář pro zadání projektu

Pro založení nového projektu je nejdůležitějším krokem vyplnění formuláře
pro založení projektu. Informace zadané do tohoto formuláře tvoří instrukce daného
projektu ve webové (příloha 6) i mobilní (příloha 8, popř. obr. 11 (c1)) části aplikace.
Člověk, který odeslal vyplněný formulář pro zadání projektu se stává zadavatelem
tohoto projektu. Tato kapitola shrnuje pouze nejpodstatnější informace o formuláři,
podrobnější informace jsou dostupné prostřednictvím návrhu tohoto formuláře, který je
k dispozici v příloze 4, této práce.
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K formuláři pro zadání projektu se dostaneme pomocí tlačítka Vytvořit nový projekt,
které se nachází na webových stránkách v části projektů. V úvodní části formuláře je třeba
zadat jméno projektu, popis projektu a obecné informace o druzích a termín začátku
a konce mapování v rámci projektu. Navíc pokud má daný projekt svoji webovou stránku,
je možné ji v této části rovněž uvést. Úvodní informace je také možné doplnit obrázkem
projektu.
Druhá část formuláře vyžaduje stanovení zájmového území, v rámci kterého se bude
konat pozorování. Zájmovým územím může být buď celá Česká republika nebo její
vymezená část. V druhém případě je třeba vymezit zájmové území polygonem na mapě. Je
možné přidat až tři obrázky charakterizující toto území, doporučené jsou například
tématické mapy.
V třetí části se vyberou druhy, které budou pozorované v rámci projektu. V této části
si zadavatel vytyčí mapované kategorie. Je možné použít taxonomické kategorie již
definované v aplikaci nebo si může vytvořit zcela novou kategorii. V případě, že si vytvoří
vlastní kategorii, je nutné ji pojmenovat a vybrat všechny druhy, které do ní spadají.
Kategorií je možné vytvořit více a u každé z nich je možné stanovit odlišné mapované
charakteristiky. Kategorie definované uživatelem se uloží do databáze a bude možné je
použít při pozorování jako filtr a také je bude možné použít u zadávání nových projektů.
Dále je v této části vyžadováno vypsat ke každé kategorii pozorované atributy
(charakteristiky), stanovit jejich typ (text, číslo, boolean, výběr z hodnot nebo datum)
a určit, zda je jejich vyplnění povinné. Pokud je typ atributu výběr z hodnot, je nutné tyto
hodnoty ještě definovat ve vyskakovacím okně tohoto formuláře. Navíc je možné nastavit
fotografii jakožto povinný atribut.
V další části formuláře je možné vytvořit popis k jednotlivým druhům, popř. jej
doplnit o obrázky. Z těchto údajů vzniká jednoduchý průvodce, dle kterého mapovatelé
druhy lépe rozeznají.
V závěrečné části jsou vyplněny osobní a kontaktní údaje na zadavatele, popř. další
poznámky a komentáře k projektu.
V rámci celého formuláře je vyžadováno u obrázků (popř. u textů) vyplnit zdroj,
v případě, že jejich autorem není zadavatel projektu.
Po vyplnění všech povinných údajů je možné projekt uložit a odeslat k následné
kontrole a publikaci. Po odeslání se zobrazí poděkování a další informace.
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Upřesnění formuláře pro zadání projektu
V souvislosti se samotným formulářem pro zadání projektu je nutné specifikovat
některé proměnné, jež jsou při zakládání projektu důležité. Jde o následující informace:
• Název projektu může mít maximálně 250 znaků. Název jednotlivých atributů
může mít maximálně 250 znaků.
• Popisné textové informace nejsou přesně omezeny délkou, avšak je
doporučována stručnost a výstižnost.
• Velikosti každého z vložených obrázků nesmí přesáhnout 6 MB. Doporučovaná
velikost je 3 MB.
• Při stanovení termínu začátku mapování je třeba brát v potaz, že publikace
projektu trvá určitou dobu. Publikace projektu, který není nutné upravovat
obvykle proběhne do deseti pracovních dní.
• Výběr cílové taxonomické kategorie probíhá výběrem z hodnot (select box).
• Výběr konkrétních pozorovaných druhů probíhá pomocí textového vyhledávání
z kompletního seznamu druhů.
• Všechny vybrané pozorované druhy jsou načteny v další části formuláře, kde je
k nim možné doplnit další informace.
• Pole Jméno a příjmení autora a Email budou ve formuláři předvyplněné
dle uživatelského účtu, ale bude možné jej měnit.

7.6 Editace projektu
Předpokládá se, že vytvořené projekty bude potřeba někdy určitým způsobem měnit.
Editací projektu chápeme úpravu dat týkajících se projektu, vložených zadavatelem.
Editace projektu se liší na základě toho, v jaké fázi se projekt nachází a i způsob editace je
v různých fázích odlišná. Odlišujeme úpravy v nepublikovaném projektu a úpravy
projektu, který byl již publikován. Editace projektu se vyvolá pomocí tlačítka Upravit
u konkrétního projektu v seznamu projektů na webových stránkách aplikace. Editovat
projekt může uživatel, který je jeho zadavatelem a garant.
7.6.1

Editace v nepublikovaném projektu

Prvním typem je editace projektu, který ještě nebyl publikován. Po odeslání
vyplněného zadávacího formuláře zadavatelem, je informován garant, který může dle
svého uvážení projekt upravovat. Předpokládá se však, že garant v projektu bude dělat jen
drobné úpravy důležitých částí. V případě, že garant zjistí, že v projektu jsou některé
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podstatné údaje chybné či nedostatečné, může emailem požádat zadavatele o jejich
upravení či doplnění.
Zadavatel může údaje v projektu bez omezení měnit až do doby jeho publikace.
O veškerých změnách je informován garant formou emailu, který se automaticky odešle
po uložení změň ve formuláři. Úpravy zadavatelem před publikací probíhají v zadávacím
formuláři, ke kterému má zadavatel přístup po přihlášení ve webové aplikaci pomocí
tlačítka Upravit, a to až do chvíle, kdy je projekt publikován.
7.6.2

Editace v publikovaném projektu

Editace v publikovaném projektu je umožněna z toho důvodu, že některé nedostatky
mohou být objeveny až po určité době již probíhajícího mapování. Editace v publikovaném
projektu je však v mnohých ohledech komplikovanější, a tak jsou tyto úpravy omezené.
Hlavní omezení vzniká tím, že po úpravě probíhajícího projektu mohou různí uživatelé
synchronizovat změněné projekty ve svých mobilních zařízeních v různou dobu. Proto je
nutné počítat i se situací, kdy projekt bude již aktualizován s novými údaji, avšak někteří
uživatelé budou stále přidávat údaje do projektu s původními informacemi, jelikož jej
nebudou mít synchronizovány. K editaci publikovaného projektu slouží formulář
pro úpravu projektu, který lze najít v přílohách 9 této práce.
Mezi běžné editace, které by mohly probíhat v publikovaných projektech,
by dle předpokladů mohlo patřit například prodloužení termínů průběhu projektu. Časté
by rovněž mohlo být rozšíření mapovaného území či přidání nových mapovaných druhů.
Méně časté pravděpodobně budou změny obrázků či kontaktních údajů.
Proces editace publikovaného projektu přibližuje obr. 9. Samotný průběh editace
publikovaného projektu se příliš neliší od procesu zakládání nového projektu. V případě,
že se zadavatel rozhodne měnit údaje v již publikovaném projektu, učiní tak pomocí
formuláře pro úpravu projektu, který bude dostupný po přihlášení do webové části aplikace
(tlačítko Upravit). Jde o jednoduchý formulář, jež umožňuje upravit vybrané údaje.
Informace o tom, které údaje je možné měnit a které nikoli, shrnuje tab. 7. Ze zmíněných
povolených úprav je navíc nedoporučovaná změna atributu z nepovinného na povinný
s ohledem na to, že nejde vynutit u již odeslaných historických záznamů. Po uložení změn
ve formuláři pro úpravu je další postup velmi podobný jako při založení nového projektu.
O změnách je informován garant, který změny zkontroluje a rozhodne, zda upravené
změny projektu rovnou publikuje nebo udělá drobné úpravy a následně projekt publikuje
nebo požádá zadavatele o doplnění či upravení některých údajů. V případě, že je zadavatel
informován o tom, že je nutné některé údaje opravit či doplnit, učiní tak opět pomocí
formuláře pro úpravu projektu a po jeho uložení je informován garant.
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Obr. 9: Procesní model editace publikovaného projektu

Po publikování upraveného projektu se změny projeví ve webové aplikaci ihned,
v mobilní aplikaci je však potřeba nejprve provést synchronizaci. Poté, co uživatel projekt
synchronizuje, vidí v aplikaci všechna upravená data k danému projektu. Jak však
informuje kapitola 7.7 Synchronizace projektů v mobilní aplikaci, je třeba brát na zřetel,
že uživatel není povinný si projekty ihned synchronizovat. Z tohoto důvodu je možné,
že i přes publikaci upraveného projektu budou někteří uživatelé stále vytvářet záznamy
v rámci předchozí verze projektu. Záznamy z upravených i neupravených projektů dále
putují do databáze nálezů, kde je může výzkumník využít pro svůj výzkum.
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Tab. 7: Povolené a zakázané změny v publikovaných projektech
Povolené změny

Zakázané změny

Změna popisu projektu

Název projektu

Změna oblasti mapovaného území (+popis)

Jméno a příjmení autora

Změna začátku a konce mapování

Odstranění druhu z kategorie

Přidání kategorie

Odstranění atributu z kategorie

Přidání druhu do kategorie

Změna datového typu atributu

Změna popisu kategorie

Změna názvu atributu

Změny a doplnění popisu ke druhům

Označení atributu za nepovinný

Přidání atributu ke kategorii

Odstranění kategorie

Označení atributu za povinný

Změna zkoumané kategorie na jinou
kategorii

Odstranění obrázku
Přidání obrázku
Změna či přidání zdroje obrázků nebo textu
Kontaktní údaje, internetová stránka, poznámky

7.7 Synchronizace projektů v mobilní aplikaci
Důležitým krokem po publikaci a spuštění mapování v rámci projektu je jeho
synchronizace v mobilní aplikaci. Synchronizací se rozumí proces, kdy se do mobilního
zařízení nahrají data o nových spuštěných projektech či data upravených projektů.
K tomuto účelu primárně slouží tlačítko „synchronizace projektů”, které je vyznačené
na obr. 11 (b) na úvodní obrazovce se seznamem projektů.
V aktuální verzi aplikace funguje na podobném principu aktualizace číselníků, která
probíhá pomocí synchronizačního tlačítka na úvodní obrazovce v aplikaci. Druhou
variantou aktualizace číselníků je automatické nabídnutí stažení nových dat ve chvíli,
kdy je přístroj připojen na internet prostřednictvím sítě Wi-Fi. Je navrhováno,
aby v následném rozšíření byla synchronizace projektů sloučena s touto funkcí. Systém by
tedy při připojení k síti Wi-Fi automaticky kontroloval aktualizace a v případě nových dat
nabídne uživateli jejich stažení. Pokud uživatel volbu potvrdí, budou staženy
a aktualizovány číselníky i projekty.
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Vzhledem k možnosti úpravy projektů je navíc doporučeno, aby aplikace
kontrolovala verzi projektu ve chvíli, kdy se uživatel rozhodne přidat nový záznam
do tohoto projektu. V případě, že byl projekt upraven a existuje jeho nová verze, aplikace
upozorní na tuto skutečnost a nabídne stáhnutí nejnovější verze tohoto projektu.

7.8 Projekty - případy užití (use case)
V aplikaci jsou rozlišené tři úrovně uživatelů: Nepřihlášený uživatel, přihlášený
uživatel a garant. Use case diagram na obr. 10 obsahuje seznam funkcí, které vykonávají
jednotlivé úrovně uživatelů. Funkce označené žlutou barvou jsou již zahrnuté v aplikaci
BioLog, zatímco funkce označené zeleně jsou navrhované rozšíření aplikace o projekty.
Jde o hierarchii, takže „vyšší“ úroveň uživatele umožňuje všechny funkce, které mohou
vykonávat uživatelé „nižší” úrovně.

Obr. 10: Use case model aplikace BioLog rozšířený o projekty
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První úrovní je anonym, tedy nepřihlášený uživatel. Bez přihlášení je možné pouze
prohlížet veřejné záznamy a veřejné projekty.
K dosažení úrovně přihlášeného uživatele, je nutné být zaregistrovaný a přihlášený
v aplikaci. Kromě prohlížení může přihlášený uživatel navíc záznamy a projekty vytvářet.
Své vytvořené záznamy a projekty má právo nejen prohlížet, ale rovněž upravovat.
Garant má právo všechny záznamy a projekty prohlížet i editovat. Navíc zadané
projekty publikuje a může od zadavatele požadovat doplnění či opravení údajů v projektu.
Žádost o doplnění či opravení garant zasílá emailem, ve kterém zadavatele informuje
o nedostatcích v zadaném projektu. Garant je ve vztahu k projektům poradním
a kontrolním orgánem. Cílem garanta není projekty zdržovat nebo je zamítat. Kontrola
projektu garantem (tedy činnost vedoucí k publikaci projektu či k zaslání žádosti zadavateli
o doplnění) je zavedena z toho důvodu, aby do aplikace nevstupovaly projekty
s chybějícími údaji (např. popis druhu) či chybnými údaji (např. špatně stanovený datový
typ atributu).
Určité případy užití jsou propojené ještě s email serverem, který tak po provedení
určitého kroku automaticky odešle email o této akci dané osobě. Konkrétně pokud uživatel
(v roli zadavatele) vytvoří nový projekt nebo stávající projekt upraví, po odeslání dat
ve formuláři je automaticky odeslán email garantovi o této akci. Na druhé straně, pokud
garant projekt publikuje, je automaticky odeslán email uživateli v roli zadavatele tohoto
projektu. Tyto emaily jsou čistě informační a mají zaručit rychlejší průběh celého procesu.
Žádost o doplnění či upravení projektu není s email serverem propojena, protože není
odesílána automaticky, nýbrž jej odesílá sám garant.
Textová část k use case diagramu je obsahem přílohy 11.
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7.9 Funkce a vzhled projektů v aplikaci
Jak bylo zmíněno výše, pomocí zadávacího formuláře zadavatel stanoví projekt,
který je po procesu kontroly garantem následně publikován. Cílem následující kapitoly je
ukázat, jak bude projekt v aplikaci vypadat. Obrázek v příloze 8 popisuje kompletní sled
obrazovek tohoto modelového projektu v mobilní aplikaci. Navrhovaný vzhled obrazovek
projektu se snaží zachovat grafický rámec aplikace BioLog. Tato kapitola se zabývá
vysvětlením procesu mapování v rámci modelového projektu Invazivní druhy
v Moravském krasu. Popis se vztahuje k obrázkům 11 (a) až (i).

Obr. 11:

(a)

(b)

(c 1)

Na úvodní obrazovce mobilní aplikace BioLog (a) přibude položka Aktuálně
mapujeme. Po otevření této nabídky se otevře obrazovka se seznamem všech projektů (b).
Projekty jsou zde rozděleny do dvou kategorií: Projekty, do kterých jsem již zapojen a další
současné projekty (tedy ty, do kterých vlastník přihlášeného účtu ještě nepřispěl).
V seznamu projektů je navíc umožněno vyhledávání projektů dle názvu a níže se nachází
odkaz na stránky, kde je možné si založit svůj vlastní projekt. Ikona dvou šipek nacházející
se ve spodní části uprostřed slouží k synchronizaci projektů, tedy pro stažení nových
a aktualizaci starých projektů. Při kliknutí na jméno projektu, do kterého ještě nebyl
odeslán záznam nebo po kliknutí na zelenou ikonu písmene i se otevřou základní
informace o projektu (c). V případě kliknutí na název projektu, do kterého je uživatel již
zapojen (již v rámci jej odeslal alespoň jeden záznam), přejde se rovnou k vytváření
záznamu, tedy na obrazovku (d).
Obrazovka (c1) je úvodní stránkou projektu. Jde o základní informace o projektu,
mapovaných druzích a zájmovém území, jednotlivé části navíc mohou být doplněné
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o obrázky. Je také umožněno Zobrazit kompletní seznam mapovaných druhů, tato položka
otevře okno se všemi druhy, které jsou pozorované v rámci projektu (c 2). Druhy jsou
seřazené dle kategorií, které jsou pro lepší orientaci tvořeny rozbalovací nabídkou.
Informace o konkrétní kategorii lze získat kliknutím na hnědou ikonu s písmenem i, tato
volba otevře obrazovku (c3) Pokud zadavatel ke druhu vložil popis či obrázky, je vedle
druhu k dispozici zelená ikona s písmenem i, která otevře informace o konkrétním druhu
(f2). Po kliknutí na zelené pole Zapojit se do mapování, se již otevře tvorba samotného
záznamu (d).

Obr. 11:

(c2)

(c3)

(d)

Na obrazovce (d) je k dispozici první část vytváření záznamu. Jde o obrazovku
Datum, která zůstává stejná jako při vytváření záznamu mimo projekt, jen s tím rozdílem,
že je zde možné měnit projekt, ke kterému se záznam řadí. V poli Projekt jsou dostupné
pouze projekty, ke kterým se uživatel v minulosti již připojil, plus aktuálně otevřený
projekt. Pomocí menu v záhlaví stránky je možné se dále přepnout na obrazovku
Místo (e1-3) nebo Druhy (f). Obrazovka Místo (e1-3) je základem pro lokalizaci nálezu.
Dostupné jsou všechny funkce jako při mapování mimo projekty. Navíc je v mapě
viditelný vymezený polygon, který ohraničuje území, ve kterém se data do projektu sbírají.
K dispozici je zde také funkce Načti záznamy z projektu, která zobrazí uživateli vytvořené
záznamy vytvořené v rámci zvoleného projektu (e2). Pro použití této funkce je nutné být
připojený k internetu.
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Obr. 11:

(e1)

(e2)

(e3)

Při zobrazených záznamech z okolí (e2) je možné na jednotlivé body v mapě kliknout
a otevřít tím kartu záznamu (e3). V kartě jsou základní informace o tomto nálezu a všechny
zadané atributy včetně fotografie. Zobrazené záznamy lze odstranit pomocí funkce Skryj
záznamy v okolí. Ze záložek Datum (d) i Místo (e1-3) je možné kdykoliv se přepnout
do záložky Druhy (f1). Tato záložka se opět příliš neliší od mapování mimo projekty.
U druhů, ke kterým zadavatel přidal popis, je možné tyto informace vyvolat zeleným
tlačítkem písmene i, čímž dojde k otevření obrazovky (f2). Při kliknutí na konkrétní zadaný
druh se otevře Detail pozorování (g).

Obr. 11:

(f1)

(f2)
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(g)

Informace o druzích, jež jsou na obrazovce (f2), by měly obsahovat stručný popis
druhu a zejména způsoby, jak jej v přírodě rozpoznat. Tyto informace jsou však nepovinné,
a tak nemusí být dostupné u všech druhů. Níže jsou případně uvedeny zdroje textů
a obrázků, pokud jde o webové stránky, jsou ve formě hypertextového odkazu.
Obrazovka (g) ukazuje detail pozorování. Zde kromě původních atributů lze zadat atributy
pozorované v rámci projektu - v případě tohoto modelového projektu je to maximální
výška porostu (číselný atribut v cm) a zda je rostlina v době nálezu v květu (boolean).
Navíc mohou být některé atributy povinné, jako je v tomto případě např. fotografie.
Bez vyplnění povinných atributů nelze záznam uložit. Pokud je záznam hotov, je třeba
kliknout na ikonu diskety, která se nachází v horním levém rohu na obrazovkách (d), (e)
a (f). Touto akcí přejdeme na obrazovku (h), která je rozcestníkem pro další akce. Možnost
odeslání záznamů do databáze je velmi důležitá, protože bez odeslání nebude mít
k záznamu přístup nikdo kromě samotného uživatele, který záznam vytvořil. Kliknutím
na tuto položku se odešlou všechny ještě neodeslané záznamy v rámci tohoto projektu,
které se nachází v zařízení. Po odeslání se dostaneme na obrazovku (i).
Další tři možnosti jsou dostupné jak na obrazovce (h) tak i na obrazovce (i). Je
možné přejít k tvorbě nového nálezu v rámci tohoto projektu, čímž se přejde na obrazovku
Datum v rámci nového nálezu (d). Dále je možné se přesunout zpět do hlavního menu (a)
nebo zpět na seznam aktuálních projektů (b).

Obr. 11:

(h)

(i)

Odesláním záznamu do databáze je ukončen celý proces tvorby záznamu v rámci
projektu. Finální obrazovka (i) obsahuje poděkování za vytvořená a odeslaná data
do projektu. Dále zde bude zobrazen obrázek projektu a odkaz na stránky projektu,
v případě, že byly zadavatelem vloženy při zadávání.
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8

VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU

Jak již bylo řečeno v úvodu tohoto návrhu, cílem projektů je, aby měl výzkumník
dostatečné množství dat pro svůj výzkum. Na projektu mapujícím invazivní druhy
v Moravském krasu je znázorněno, jak by projekt mohl vypadat a fungovat. Tento projekt
byl představen zejména jako modelový a jeho zadání bylo do určité míry smyšlené.
Výsledky (tedy sbíraná data) tohoto projektu jsou však reálné nálezy invazivních rostlin
z Moravského krasu a jeho okolí, ohrožující místní biodiverzitu svým šířením. Mapovány
byly pouze vybrané druhy a vybrané charakteristiky. Data byla sbírána v roce 2015
v koordinaci se Správou CHKO Moravský kras, zejména v okolí vodních toků, které
vtékají do tohoto chráněného území. Jde o předběžné opatření, jelikož invazivní druhy
rostlin se vodními toky šíří do Moravského krasu a jsou tak potenciálně nebezpečné
pro místní biodiverzitu. Mapování probíhalo na lokalitách v okolí obcí Holštejn, Vysočany,
Sloup, Křtiny a Ochoz u Brna. Vybraná data byla následně pro lepší názornost zadána
do aplikace BioLog a je tedy možné si je veřejně prohlížet. Lokality s větším množstvím
invazivních druhů, jež byly Vysočany a Sloup, jsou znázorněny na mapách na obr. 13 a 14.

Obr. 12: Nález netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera); autorská fotografie
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Obr. 13: Invazivní druhy v okolí obce Sloup, 2015; zdroj dat: terénní výzkum (M. MUSIL,
Z. BUŠÍKOVÁ); © ArcČR, ARCDATA PRAHA, ČSÚ, 2013; © Přispěvatelé OpenStreetMap
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Obr. 14: Invazivní druhy v okolí obce Vysočany, 2015; zdroj dat: terénní výzkum (M. MUSIL,
Z. BUŠÍKOVÁ); © ArcČR, ARCDATA PRAHA, ČSÚ, 2013; © Přispěvatelé OpenStreetMap
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9

POTENCIÁLNÍ ROZŠÍŘENÍ PROJEKTŮ V APLIKACI

Tato práce navrhuje základní koncept fungování projektů v aplikaci BioLog. Tvorba
projektů je konceptem, který může výrazně rozšířit funkcionalitu aplikace, a to zejména
pro účely akademického výzkumu či ochrany přírody. Do budoucna se však předpokládá
další vývoj jak celé aplikace, tak i části spojené s projekty. Tato kapitola popisuje několik
dalších potenciálních rozšíření aplikace, jejichž návrh by mohl být například obsahem
navazující diplomové práce.

9.1 Nulový nález
Pro mnohé biologické a biogeografické výzkumy mohou být velmi důležité kromě
informací o výskytu organismu také informace o lokalitě, kde organismy nalezeny nebyly.
Například ve zmíněném projektu, zabývajícím se mapováním invazivních druhů, může mít
informace o nulovém nálezu na dané lokalitě důležitou roli. Princip zadání nálezu by byl
naprosto stejný, pouze by bylo možné konkrétní druh označit jako nevyskytující se.
Zakomponování této možnosti do prostředí projektů by tedy bylo poměrně snadné.

9.2 Průzkum
Pro rozšíření využitelnosti se nabízí vytvořit další aplikační nadstavbu, která by
umožnila zaznamenávat celý „průzkum”. Zadání průzkumu území by znamenalo vložení
celé cesty (oblasti), kudy mapovatel procházel, čas tohoto průzkumu a případné nálezy.
Navíc by bylo možné přemýšlet i o proměnných jako je např. počasí. Smysl těchto
průzkumů by spočíval nejen v případě, že by v rámci něj byl organismus pozorován, ale
rovněž v případě, že by organismus pozorován nebyl. Jde tedy o určité rozšíření nulového
nálezu. Na základě dat z více průzkumů na stejné lokalitě by bylo možné modelovat
nejrůznější např. časové analýzy. Předpokládaným využitím průzkumů je zejména ochrana
přírody, například v případě vlčích hlídek.

9.3 Neveřejné projekty
Současný koncept projektů směřuje na sběr záznamů širokou veřejností, avšak
do budoucna by mohlo mít smysl umožnit rovněž tvorbu projektů neveřejných. Využití
neveřejného projektu by bylo zejména v případě, kdy chce výzkumník sbírat data
do projektu pouze ověřenými osobami. Přístup k takovému projektu by probíhal
např. na základě hesla či autorizace emailem. Záznamy by se standardně zasílaly
do databáze, avšak bylo by nutné navrhnout způsoby ochrany tohoto výzkumu. Možnosti
ochrany by mohly spočívat například ve skrytí celého záznamu po určitou dobu nebo
utajení souvislosti k danému projektu. Nástroj neveřejných projektů by mohl značně
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zjednodušit sběr dat o organismech v úzce stanovené skupině, například pro účely
akademického výzkumu.

9.4 Group tag
Obdobou projektů, ať už veřejných či neveřejných, je stanovení identity záznamu
k určité skupině, tzv. group tag. Tuto metodu používá aplikace That´s invasive. Princip
spočívá v zapsání skupinového identifikátoru (např. čísla), ke každému záznamu, který
chceme zařadit do skupiny. Při prohlížení dat je tak možné data pomocí tohoto
identifikátoru filtrovat. Využití této metody by mohlo pomoci například při mapování
na terénních cvičeních v rámci výuky biogeografie.
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10 DISKUZE
Byla navržena nástavba aplikace BioLog, která umožňuje sbírat data ke konkrétním
výzkumům. Aplikace momentálně umožňuje sběr dat formou necíleného monitoringu
a návrh, jež je obsahem této práce, rozšiřuje dosavadní možnosti aplikace o metody
cíleného monitoringu.
Nichols a Williams (2006) poukazují na nutnost stanovení výzkumné hypotézy
před tím, než budou samotná data sbírána. Uvedení autoři hovoří o zvýšené efektivitě
při sběru dat v rámci výzkumu řízeného a priori hypotézou, tedy v případě cíleného
monitoringu. Naopak
necílený monitoring považují za neefektivní a nevhodný
pro vědecké výzkumy nebo pro aktivní ochranu přírody. Další problém spojený
s necíleným monitoringem naznačují Nudds a Villard (2009), kteří tvrdí, že stanovování
výzkumných hypotéz až na základě dat může vést k riziku spojenému s nerovnoměrností
sbíraného vzorku. Problém nerovnoměrnosti a nenáhodnosti vzorků dat sbíraných citizen
scientists zmiňuje i Wiersma (2010).
Na druhé straně někteří autoři nezavrhují ani metody necíleného monitoringu.
Příkladem jsou Wintle a kol. (2010), kteří konstatují, že je možné tímto způsobem odkrýt
důležité jevy, které by jinak zůstaly neodhalené. Tito autoři uvádějí mnohé příklady,
při kterých byly objeveny důležité fenomény díky necílenému monitoringu a při použití
monitoringu cíleného by zůstaly bez povšimnutí. Wiersma (2010) navíc vysvětluje, že díky
současným technologiím je velice jednoduché a levné vytvářet data o pozorování, přičemž
tato data mohou být velmi užitečná.
Při zakomponování tohoto návrhu do BioLoga bude tedy možné v aplikaci využívat
současně výhod necíleného i cíleného monitoringu. V současnosti kombinace cíleného
a necíleného monitoringu není v mapovacích aplikacích příliš častá. Příkladem však může
být aplikace ZmapujTo. Autor aplikace Kubásek (2015) konstatuje, že tato aplikace je
určená pro obce a jejich občany a umožňuje formou necíleného monitoringu hlásit závady
na území obce. Novou službou ZmapujTo je možnost zapojení do jednorázových
mapovacích aktivit určitých objektů či jevů. Příkladem této aktivity využívající cíleného
monitoringu byla akce Ukliďme Česko.
Výhodou kombinace cíleného a necíleného monitoringu v jedné aplikaci je jejich
slučitelnost při mapování. V případě, že se uživatel začne participovat na konkrétním
projektu a tedy sbírat data metodou cíleného monitoringu, ho nijak neomezuje v možnosti
necíleného mapování i ostatních objektů a jevů.
Vzhledem k tomu, že prozatím neexistuje datová specifikace INSPIRE, která by
zvažovala crowdsourcing a citizen science, nebyl současný datový model aplikace BioLog
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vytvořen s ohledem na standardizovaný datový formát. Na tento problém poukazuje
na svých stránkách např. Haklay (2014):
„...we need to find ways to integrate into sharing frameworks like INSPIRE
the messy, noisy but also rich and important data from citizen science and crowdsourcing.
We conclude with the message that the INSPIRE community need to start noticing these
sources of data and consider how they can be integrated in the overall infrastructure.”
- HAKLAY, 2014, online
Nabízejícím východiskem však může do jisté míry být specifikace INSPIRE
Observations and Measurements. Tato specifikace mimo jiné definuje způsob uložení
pozorování a současný datový model aplikace BioLog se tak od této specifikace příliš
neliší. Do budoucna by tak případně stál za uvážení datový model harmonický s touto
specifikací. Zavedení projektů, tak jak navrhuje model na obr. 7, do datového modelu
vhodné datové sady INSPIRE, by vytvářel zejména omezující rámec mapovaných objektů
(features of interest), tedy zkoumaných organismů.
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11 ZÁVĚR
V současné době se díky rozvoji mobilních a webových technologií otevírají
možnosti využívání široké veřejnosti k tvorbě geografických dat (GOODCHILD, 2007).
Trend mapování přírodních fenoménů řadou laických vědců je v dnešní době rozšiřován
zejména schopnostmi, které nabízí chytré mobilní telefony. K účelu mapování organismů
se v posledních letech používá celá řada mobilních aplikací.
Mezi nejvyužívanější a nejmodernější aplikace tohoto typu v České republice se řadí
aplikace BioLog, spravovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.
Jmenovaná aplikace v současné době využívá pouze necíleného monitoringu (tak jak jej
popisují například WINTLE a kol., 2010). Někteří autoři, např. Nichols a Williams (2006)
však vyzdvihují metody cíleného monitoringu, zejména kvůli jeho efektivitě. V souladu
s těmito názory byl hlavním cílem předložené práce návrh rozšíření aplikace BioLog,
umožňující využívání metod cíleného monitoringu. Při formování návrhu byly rovněž
zvažovány existující poznatky o datech sbíraných širokou veřejností, jež jsou obsahem
teoretické části této práce. Navrhované rozšíření představuje koncept tzv. projektů.
Projekty umožní, nejen vědeckým pracovníkům, zadat do aplikace svůj vlastní výzkum,
v rámci kterého mohou motivovat širokou veřejnost ke sběru dat o organismech, které
potřebují. Celý návrh projektů je po grafické i funkční stránce zakomponován do rozhraní
aplikace BioLog. Součástí návrhu je také pro lepší pochopení modelový projekt zabývající
se mapováním invazivních druhů v Moravském krasu, v rámci kterého byla navíc
posbírána reálná data.
Návrh projektů v této práci rozšiřuje využití aplikace BioLog, přičemž cílí
k využívání zejména ve výzkumné akademické sféře a ochraně přírody.
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13 TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK
Terminologický slovník shrnuje cizojazyčné termíny obsažené v této práci.
Jeho zařazení je opodstatněné větším počtem termínů nepocházejících z českého jazyka.

a priori hypotéza

-

předem stanovená výzkumná hypotéza

crowd

-

dav

crowdsourcing

-

sběr dat širokou veřejností

digital divide

-

rozdělení světa na dvě části - na ty, kteří mají přístup
k současným digitálním technologiím a ty, kteří tento
přístup nemají

offline režim

-

režim bez připojení na internet

outsourcing

-

proces převedení části práce jednoho
subjektu (např. firmy) na subjekt druhý

post hoc hypotéza

-

hypotéza stanovená až na základě vzorů v posbíraných
datech

surveillance monitoring

-

necílený, dohledový či dozorový monitoring; sbírání
dat bez předem stanovené hypotézy

targeted monitoring

-

cílený, zaměřený monitoring; sbírání dat s předem
stanovenou výzkumnou hypotézou

unknown unknowns

-

doslovně: neznámé neznámé; prozatím nezjištěné jevy

use case model

-

model případů použití

user-friendly

-

uživatelsky přívětivý

user-generated content

-

obsah, který je zcela vytvářen uživateli

volunteered geographic
information

-

informace pocházející od dobrovolníků z široké
veřejnosti, které se odkazují na konkrétní místo
na zemském povrchu

web 2.0

-

internet, tvořený sdílenými daty od uživatelů

widget

-

miniaplikace umístěná na úvodní obrazovce telefonu
či tabletu
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14 SEZNAM ZKRATEK
AOPK ČR

-

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

CHKO

-

Chráněná krajinná oblast

GPS

-

Global positioning system

NDOP

-

Nálezová databáze ochrany přírody

VGI

-

Volunteered geographic information
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PŘÍLOHY

Příloha 1: Seznam všech taxonomických kategorií v aplikaci BioLog, část 1/2
název taxonomické kategorie
1

Bezkřídlí šestinozí - Collembola, Protura, Diplura

2

Blanokřídlí - Hymenoptera

3

Blechy - Siphonaptera

4

Brouci - Coleoptera

5

Cévnaté rostliny - Tracheophyta

6

Drobnušky - Pauropoda

7

Dvoukřídlí - Diptera

8

Hlenky - Mycetozoa

9

Hnědé řasy a zlativky - Phaeista

10

Houbovci - Porifera

11

Houby - Fungi

12

Chrostíci - Trichoptera

13

Jepice - Ephemeroptera

14

Korýši - Crustacea

15

Krásnoočka a bičivky

16

Kroužkovci - Annelida

17

Lichenikolní houby - Fungi lichenicolae

18

Lišejníky - Lichenes

19

Mechorosty - Bryophyta

20

Měkkýši - Mollusca

21

Mnohonožky - Diplopoda

22

Motýli - Lepidoptera

23

Neuropteroidní hmyz - Neuropterida

24

Obojživelníci - Amphibia

25

Obrněnky - Dinoflagellata

26

Ortopteroidní hmyz - Polyneoptera

27

Ostatní helminti - Vermes varia

28

Pavouci - Araneida

29

Plazi - Reptilia

30

Ploštice - Heteroptera

31

Pošvatky - Plecoptera

Příloha 1: Seznam všech taxonomických kategorií v aplikaci BioLog, část 2/2
32

Ptáci - Aves

33

Rozsivky - Diatomeae

34

Roztoči - Acari

35

Ruduchy - Rhodophyta

36

Ryby a mihule - Actinopterygii et
Cephalaspidomorphi

37

Řasnokřídlí - Strepsiptera

38

Savci - Mammalia

39

Sekáči - Opiliones

40

Sinice - Cyanobacteria

41

Stejnokřídlí - Homoptera

42

Stonožky - Chilopoda

43

Štírci - Pseudoscorpionida

44

Třásnokřídlí, pisivky, vši a všenky Thysanoptera, Psocoptera, Pthiraptera

45

Vážky - Odonata

46

Zelené řasy - Chlorophyta

47
Želvušky - Tardigrada
Zdroj: Zdeněk Kučera, Jan Zárybnický (BioLog)

Příloha 2: Tabulka funkcí mobilní části aplikace BioLog, část 1/2

Příloha 2: Tabulka funkcí mobilní části aplikace BioLog, část 2/2

Příloha 3: Tabulka funkcí webové části aplikace BioLog

Příloha 4: Formulář pro zadání projektu, část 1/7

Příloha 4: Formulář pro zadání projektu, část 2/7

Příloha 4: Formulář pro zadání projektu, část 3/7

Příloha 4: Formulář pro zadání projektu, část 4/7

Příloha 4: Formulář pro zadání projektu, část 5/7

Příloha 4: Formulář pro zadání projektu, část 6/7

Příloha 4: Formulář pro zadání projektu, část 7/7

Zdroj: Formuláře Google; maps.google.cz, biolog.nature.cz

Příloha 5: Projekty na webových stránkách aplikace

zdroj: biolog.nature.cz

Příloha 6: Detail projektu na webových stránkách aplikace, zdroj: biolog.nature.cz, botany.cz

Příloha 7: Zakomponování projektů na webových stránkách aplikace při prohlížení dat

zdroj: biolog.nature.cz

Příloha 8: Projekty v mobilní aplikaci BioLog - návaznost obrazovek

zdroj: mobilní aplikace BioLog, botany.cz, moravskykras.ochranaprirody.cz, maps.google

Příloha 9: Formulář pro úpravu projektů, část 1/6

Příloha 9: Formulář pro úpravu projektů, část 2/6

Příloha 9: Formulář pro úpravu projektů, část 3/6

Příloha 9: Formulář pro úpravu projektů, část 4/6

Příloha 9: Formulář pro úpravu projektů, část 5/6

Příloha 9: Formulář pro úpravu projektů, část 6/6

Zdroj: Formuláře
biolog.nature.cz

Google;

maps.google.cz,

botany.cz,

moravskykras.ochranaprirody.cz,

Příloha 10: Textová část k datovému modelu, část 1/2

Příloha 10: Textová část k datovému modelu, část 2/2

Příloha 11: Textová část k use case modelu, část 1/3

Martin Musil, GÚ PřF MU, Brno 2016

Příloha 11: Textová část k use case modelu, část 2/3

Martin Musil, GÚ PřF MU, Brno 2016

Příloha 11: Textová část k use case modelu, část 3/3

Martin Musil, GÚ PřF MU, Brno 2016

