
Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika 

 

1. Předměty státní zkoušky: 

a) povinný:   

 Obhajoba diplomové práce 
 Teoretická kartografie a geoinformatika (výběr okruhů z předmětů (každý vyučující 

daného předmětu vložil dva okruhy, které považuje za klíčové): 
 

Základy geostatistiky 
● Analýza prostorového uspořádání jevů a princip prostorové autokorelace 
● Geostatistické metody interpolace, principy, vlastnosti  

Základy fotogrammetrie a aplikace DPZ 
● Základní způsoby klasifikace dat DPZ (řízená, neřízená, objektově orientovaná, strojové učení) 

specifika optických, radarových, hyperspektrálních dat 
● Plánování a vyhodnocování leteckého optického a laserového skenování (matematické základy, 

snímkový let, praktické využití a produkty) 
Historie kartografie 1 

● Podrobná mapování evropských zemí od poloviny 18. století.  
● Významné mapové sbírky a archivy, zdroje pramenných materiálů, včetně elektronických.  
● Možnosti publikování starých map a jejich využitelnost. 

Kartografická vizualizace 
● Kartografická animace 
● ESDA - charakteristika a užití 

Metainformace v kartografii 
● Standardizace metainformací v geoinformatice - charakterizace jednotlivých fází vývoje 

(implicitní metadata daného systému, textové řetězce, URI atp.) 
● Katalogizace prostorových dat a webových služeb v kartografii, geoinformatice a DPZ 

Analytická kartografie 
● Vývoj modelu kartografické generalizace 
● Základní algoritmy generalizačních operátorů 

Mapová sémiotika a toponomastika 
● Semiotika, znaky a znakové systémy v kartografické tvorbě. 
● Standardizace použití geografických jmen,  problematika exonym. 

Webová kartografie - úvod 
● Způsoby, principy a specifika prezentace geodat na webu (případy užití) 
● Publikace dat či funkcionality prostřednictvím (standardizovaných) webových služeb 

Geoinformatika ve veřejné správě 
● Základní registry - charakteristika a možnosti využití. 
● Hlavní tvůrci a uživatelé geoinformačních technologí ve veřejné správě. 

Teoretická kartografie 
● Klíčová paradigmata teoretické kartografie 
● Definice mapy 

Státní mapová díla 
● Charakteristika Katastru nemovitostí České republiky 
● Základní mapy a Topografické mapy - možnosti a bariéry využití 

Počítačová grafika v kartografii 
● Metagrafické systémy 
● Základní vlastnosti SVG 

 



b) povinně-volitelný předmět 

Volba 1 předmětu v závislosti na tématu DP. Bude se jednat o praktickou úlohu se 
zadanými daty a následnou rozpravu před komisí.   

 Kartografická vizualizace  

 Geoinformatika a geostatistika  

 Dálkový průzkum Země – metody a využití   

 

Kartografická vizualizace  
Očekávaný výstup Variantní kartografická vizualizace zadaných dat spolu s 

teoretickou rozpravou o zvolených metodách a principech 
vizualizace. 

Předpokládané znalosti a dovednosti Statické zpracování a klasifikace zadaných dat. Volba 
metod kartografické vizualizace s ohledem na charakter 
dat. Grafické zpracování výsledného mapového listu. 

 
Geoinformatika a geostatistika  

Očekávaný výstup Sestavení jednoduchého modelu spolu s prezentací 
výsledku v podobě mapy a teoretická rozprava o 
zvolených metodách 

Předpokládané znalosti a dovednosti Znalost datových modelů využívaných v GIS. Mapová 
algebra a její funkce, modelování terénu, modelování 
vzdáleností, prostorového uspořádání jevů a princip 
prostorové autokorelace, metody interpolace.  
 

 
Dálkový průzkum Země – metody a využití   

Očekávaný výstup Aplikace vybraných metod DPZ na zadaná data spolu 
s prezentací výsledku v podobě mapy a teoretická 
rozprava o zvolených metodách. 

Předpokládané znalosti a dovednosti Předzpracování satelitních snímků (korekce, zvýraznění), 
vhodný výběr zdrojových dat, aplikace klasifikátorů, 
interpretace a posouzení kvality a přesnosti dosažených 
výsledků

 

 

 

 

 


