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1. Představení předmětu

➢ Geoinformatika 3
➢ Prezenční/distanční forma
➢ ZS 2022, pondělky v čase 15:45 až (+/-) 19:00
➢ Konzultace dle potřeby individuálně
➢ Dokumentace -> https://mjakl.cz
➢ Zápočet + zkouška -> 5 kreditů



1. Cíle a obsah



1. Podmínky pro absolvování předmětu

• Pro získání zápočtu:
• Aktivita na jednotlivých cvičeních a přednáškách

• Sepsání závěrečné práce

• Pro získání zkoušky
• Získání zápočtu

• Úspěšné absolvování závěrečné (praktické) zkoušky



1. Podmínky pro závěrečnou práci

• Závěrečná práce bude odevzdána formou eseje na libovolné
téma týkající se problematiky Open GIS v současném světe
• Posuzována bude jak stylistická a pravopisná stránka (viz pravidla pro

psaní eseje zde), tak i vhodnost a exkluzivita zvoleného tématu

• Minimální délka práce je 1500 slov (mínus/plus bonusy/postihy za
plnění úkolů jednotlivých lekcí)

• Práce bude odevzdána včetně všech oprav a případných doplnění do
konce kalendářního roku 2022

• Práce bude obsahovat citace z použitých zdrojů

https://www.seminarkyza1.cz/blog-item/jak-napsat-esej/


2. Představení vyučujícího

Aplikace do přírody

Alone (nature survival simulator)

pozitivniusti.cz

mjakl.cz

povestialegendy.cz



3. Představení studentů



A jde se na to!



4. Filozofie a historie Open GIS – open source

GNU General Public License zajišťuje základní svobody svobodného
softwaru a někdy je také nazývána copyleftovou licencí. Copyleftová
licence říká, že pokud se redistribuuje originální nebo i pozměněná
verze programu, musí se tato verze redistribuovat pod stejnou licencí,
pod jakou se získal původní program. V podstatě to znamená, že k
němu nesmí přidat žádná omezení, aby se tak odepřely základní
svobody ostatním. Tato licence tedy nijak neomezuje základní svobody;
spíše je chrání.



4. Filozofie a historie Open GIS – open source

• Software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak
technickou dostupnost kódu, tak i licenci software.
• Licence je velmi důležitá, jelikož specifikuje, jaká práva k otevřenému kódu získá a jak

s nim může nakládat jeho uživatel. Některé licence (např. GNU) například dovolují
uživatelům zdrojový kód upravovat a distribuovat.

• V běžném vyjadřování se označení open source používá i pro mnoho
vlastností, které s otevřeností zdrojového kódu nesouvisí, ale vyskytují se u
mnoha open source programů.
• Například může jít o bezplatnou dostupnost software, vývoj zajišťovaný úplně nebo z

podstatné části dobrovolnickou komunitou nebo nekomerčnost.
• V posledních letech se podle analytiků open source stal zdrojem inovací v oblasti

software a převzal tak štafetu od proprietárního softwaru. Vzrostl také zájem firem o
open source, zejména v oblasti webových řešení a rozostřily se hranice mezi tím, co
je již open source a co nikoliv.



4. Filozofie a historie Open GIS – otevřený vs. 
svobodný

„Software, který můžete 
získat za nulovou cenu.“

„Software, který poskytuje 
uživateli určité svobody”. 

„Můžete se podívat do 
zdrojového kódu.”

„Free speech, not free beer.“



4. Filozofie a historie Open GIS – historie

• V roce 1997 vydal Eric Raymond knihu Katedrála a tržiště
• Zde analyzoval hackerskou komunitu a jednotlivé principy svobodného softwaru. Tato práce získala značnou pozornost na

počátku roku 1998 a byla jedním z faktorů, které motivovaly společnost Netscape Communications Corporation k vydání
populárního balíků aplikací s názvem Netscape Communicator pod otevřenou licencí. Zveřejněný zdrojový kód se později stal
základem pro programy jako Mozilla Firefox, Thunderbird, nebo KompoZer.

• Tento čin vyzval Erica Raymonda a další odborníky v tomto oboru, aby zjistili, jak využít myšlenku volně šiřitelného softwaru a
všech výhod, které nabízí ke komerčnímu užití.

• Došli k závěru, že otevřený software není příliš lákavý pro podnikatele a raději hledali způsob, jak vyzdvihnout myšlenku
otevřeného softwaru, jak ho rozšířit a jak zdůraznit obchodní potenciál při sdílení a spolupráci na jednom zdrojovém kódu.

• Tento způsob šíření byl nazván termínem otevřený software (anglicky Open Source)

• V únoru roku 1998 byla založena skupina s názvem Open Source Initiative (OSI), podporující využívání nového termínu a
principů otevřeného softwaru.

• Dodavatelé komerčního softwaru byli náhle ohroženi konceptem volně šiřitelného konceptu a volným
přístupem ke zdrojovému kódu aplikací.

• Zástupce společnosti Microsoft v roce 2001 veřejně prohlásil: „Otevřený software je ničitelem duševního vlastnictví. Nedokáži
si představit, co by mohlo být pro softwarové firmy a společnosti podnikající s duševním vlastnictví horší.“

• Velké komerční společnosti se však tomuto novému trendu postupně přizpůsobovaly a zahájily vlastní vývoj oficiálního
otevřeného softwaru, který byl prezentován na Internetu.

• Postupně tedy došlo k velké změně názorů a firemní filozofie ohledně volně šiřitelného a otevřeného softwaru a dnes již i velké
firmy (IBM, Oracle, Google) mají významný podíl na trhu s otevřeným softwarem.



4. Filozofie a historie Open GIS 
Bezpečnost

?
Financování

?



4. Filozofie a historie Open GIS 
Bezpečnost

• Chyby v programech může hledat mnohem širší skupina lidí 
• Na druhou stranu zranitelnosti mohou snáze najít i útočníci
• V současném paradigmatu se ovšem považuje za obecně výhodnější, když jsou 

informace dostupné všem, i za tu cenu, že jsou dostupné útočníkům.
• Ohromné ztížení možnosti propašování zadních vrátek a trojských koní.

Financování

• Software může být vyvíjen jako konzultační projekt pro jednoho nebo více zákazníků. Ti platí vývojářům za konkrétní
úkony: prioritně odstraňování chyb, nebo přidání nových funkcí.

• Uživatelé si také mohou zaplatit školení, instalaci, technickou podporu, nebo přizpůsobení softwaru.
• Software zdarma, ale prodávání licencí na proprietární doplňky jako jsou například datové knihovny
• OSS může také zvýšit prodeje specializovaného hardware, se kterým spolupracuje
• Mnoho open source projektů se zrodilo z výzkumných projektů v rámci univerzit jako osobní projekty studentů nebo

profesorů, nebo jako podpůrný nástroj vědeckého výzkumu.
• Firmy mohou zaměstnávat vývojáře, aby pracovali na open source projektech, které jsou užitečné v rámci firemní

infrastruktury. V tomto případě to není vyvíjeno jako produkt určený k prodeji, ale jako druh veřejně sdíleného nástroje.
• Větší projekty, jako je například Linux, mohou mít přispěvatele z desítek firem, kteří jej používají a závisí na něm, stejně tak

jako od nadšenců a výzkumných vývojářů.



4. Filozofie a historie Open GIS - srovnání 

Mnozí zastánci tvrdí, že open source software je neodmyslitelně
bezpečnější, protože každý člověk může prohlížet, upravovat a měnit kód.
• Closed-source software a některé výzkumy naznačují, že jedinci, kteří

nejsou placeni za čištění kódu, nemají motivaci dělat nudnou,
monotónní práci.

• Studie zdrojového kódu Linuxu zjistila 0,17 chyb na 1000 řádků kódu
zatímco proprietární software obecně dosahuje výsledku 20-30 chyb na
1000 řádků.

Hlavními čtyřmi důvody (dle výzkumu Open Source 
Business Conference), proč jednotlivci nebo organizace 
volí open source software jsou:

• Nižší náklady (na vývoj i nasazení)
• Bezpečnost a flexibilita
• Žádné proprietární uzamčení, komunita
• Lepší kvalita a nové trendy

Je zjištěno, že 98 % podniků na úrovni 
společností nějakým způsobem open 
source využívá.



4. Filozofie a historie 
Open GIS – OGC

• Open Geospatial Consortium - mezinárodní standardizační
organizace založená na dobrovolné shodě

• Zahrnuje celosvětově více než 400 komerčních, vládních,
nevýdělečných a vědeckých organizací za účelem spolupráce na
procesu otevřené shody podporující vývoj a implementaci
standardů pro geoprostorová data a služby

• Většina OGC specifikací založena na obecné architektuře, která je
popsána v sadě dokumentů známé jako Obecné specifikace
• Tato specifikace popisuje základní datový model pro

geografické elementy. Na základě obecné specifikace je
postavena řada dalších specifikací, či standardů, které byly
vytvořeny pro specifické potřeby interoperability a
geoinformačních technologií.



4. Filozofie a historie Open GIS – OSGeo.org

• Open Source Geospatial Foundation je ve Spojených státech amerických registrovaná
nezisková organizace, která se stará o podporu open source software projektů
zaměřených na práci s geografickými daty.

• Podpora je právní, infrastrukturní i technická.
• Většina nejrozšířenějších open source GIS projektů je registrována jako tzv. OSGeo

Projekt, což znamená, že prošly inkubační fází, která garantuje určitou kvalitu software,
zrojový kód nezatížený patentovými spory a dostatečně velkou a zdravou komunitu okolo
projektu.



5. Představení QGIS

• QGIS - Quantum GIS - je svobodný a multiplatformní geografický informační systém

• Vývoj, který započal roku 2002 Gary Sherman, zajišťuje skupina dobrovolníků

• Verze s označením 1.0 vyšla 5. ledna 2009
• Aktuální verze 3.26.0

• V březnu 2008 byl QGIS zařazen mezi projekty Open Source Geospatial Foundation.

• QGIS je používán ve veřejném i soukromém sektoru, například orgány švýcarského kantonu Solothurn nebo
rakouské spolkové země Vorarlbersko, Policie ČR.

• Od verze 0.8.1 do 1.5.0 se vydání označovala jmény měsíců nebo Saturnu. Pozdější verze jsou pojmenovávány
především podle míst, kde se konala setkání vývojářů.

• Od řady 2.0 jsou nové verze zveřejňovány pravidelně ve čtyřměsíčních intervalech.
• Počínaje verzí 2.8 je každá třetí z nich označena jako LTR (long term release).

• Tyto verze jsou podporovány po dobu jednoho roku (déle než běžné verze) a jsou v nich pouze
opravovány chyby, nejsou přidávány nové nástroje.

• Jsou proto vhodné pro firemní a jiná prostředí, kde přechod na novou (potenciálně chybovou) verzi
každých několik měsíců způsobuje komplikace, například z pohledu školení zaměstnanců.

• Funkčnost rozšiřují zásuvné moduly (Python), z pohledu analýz geografických dat je významný modul
zpřístupňující funkce GRASS GIS – QGIS tak může sloužit jako jeho nadstavba.



Praktické cvičení



Praktické cvičení

• Pomocí softwaru QGIS vytvořte „mapu“ imaginárního 
ostrova. Mapa bude splňovat následující kritéria:
• Podkladem bude rastr vody/moře
• Alespoň 3 vektorové bodové tématické vrstvy

• Jednou z vrstev budou „obydlená sídla“ – k této vrstvě bude 
připojena externí tabulka s údaji o daných sídlech

• Alespoň 3 vektorové liniové tématické vrstvy
• Alespoň 3 vektorové plošné tématické vrstvy

• Jednotlivé tématické vrstvy budou obsahovat odpovídající 
atributy

• Tématické vrstvy budou vhodně vizualizovány
• Popis pojmenovaných objektů bude taktéž vhodně 

vizualizován

• Autor nejlepší práce obdrží bonus -50 slov do závěrečné 
eseje!



Děkuji za pozornost a těším se příště!

Prostor pro zpětnou vazbu

mail@mjakl.cz

Tel. 608 544 839

Web: mjakl.cz

Telegram: t.me/mikimikimikia


