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Povědomí o INSPIRE  

 Relativně nízké povědomí o INSPIRE na úrovni:  

 Místních a regionálních samospráv a veřejnosti 

 Místní a regionální ICT společnosti (implementace místních a 
regionálních infrastruktur)  

 Podpora povědomí, vzdělání, zapojení různých skupin 

a připravenost uživatelů v oblastech: 
 Povinnosti veřejného sektoru 

 Jaký je hlavní důvod implementace INSPIRE 

 Hlavní funkcionalita 

 Porozumění strategiím a implementačním pravidlům  

 Nové technologie a standardy související s přístupem a správou GI 

 …. 

  



Školení INSPIRE  

 Různé typy 

 Intenzívní kurzy 

 Dálkové kurzy  

 E-learning 

 

 Poskytovatelé  

 IT společnosti, Univerzity - komerční 

 EU projekty – financováno EU 

 Místní organizace – místní granty 

 

 



IT společnosti - Příklady 

Go Loader, Go Publisher 

 
Compass INSPIRE ISO Toolkit 

 

Radius 

Are you prepared for INSPIRE? •Policy and Basic Components 

•Metadata 

•Delivering INSPIRE Data 

 

•Background 

•Overview of key concepts 

•INSPIRE Metadata 

•INSPIRE Network Services 

•INSPIRE Data Specifications 

•INSPIRE Preparedness 

…. 

Vlastní řešení: 



VESTA-GIS  

  E-learningové Kurzy   

 "Training Framework for INSPIRE and EU GI 
related initiatives"  
 Cíl shromáždit a zpřístupnit výukové materiály zaměřené 

na GIS technologie a nástroje 

 Aplikační témata: Water Management, Natural 
Environment Protection, Coastal Management and 
Landscape.  

 

 Odkazy na projekty: 

Vocational Education and Sectoral 

training network on GIS & GI application domains 

 



http://www.gisig.it/humboldt/training/ 



http://www.gisig.it/humboldt/training/ 



http://www.gisig.it/humboldt/training/ 



http://www.nature-sdi.eu/training/ 



http://www.nature-sdi.eu/training/ 



http://www.nature-sdi.eu/training/ 



 

 

 

The INSPIRE Academy 

 Dva dvoudenní intenzívní kurzy; tří měsíční e-Learningový kurz (v mezidobě 

mezi kurzy) 

 Cílová skupina: zaměstnanci samosprávy zaměření na ochranu přírody a 

krajinné plánování. 

 Např.  obce které spadají pod vyhlášená území Natura 2000 

 

 Na základě dotazníků zaměřených na potřeby cílové skupiny 

 

http://www.akademiainspire.pl/ 



SDI-EDU project  

 Zaměřen na regionální a městské plánování 

 Cíl – přenos zkušeností z evropských edukačních 
projektů (Humboldt, Naturnet Redime) k dotčeným 
osobám v evropských regionech a obcích.  

 Kombinace odborných intenzivních kurzů e-learningu 
a dalších forem sdílení znalostí.  

http://sdi-edu.zcu.cz/ 



Projekt GEOTÝM  

„ Lidský potenciál pro informační společnost využívající 
prostorová data“ (1.1. 2010 -31.12. 2012) 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,  

Oblast podpory: 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. 

 

Hlavní cíl projektu: 

Vybudování kvalitního vědeckého týmu a podpora dalšího 

vzdělávání mladých vědců a doktorandů v oblasti využití 

kartografické vizualizace dat ze senzorů (pervazivní kartografie). 

Prohlubování vědomostí, získávání zkušeností od 

zahraničních expertů a jejich následné šíření. 

 



Klíčové aktivity  
01 – Workshopy (3+3): 

 Organizace:  

 Mezinárodní workshop – interní cílová skupina, transfer EU-CZ. 

 Národní workshop – externí cílová skupina, šíření znalostí. 

02 – Vytváření a elektronické sdílení vzdělávacích a informačních materiálů (portál, konference): 

geotym.geogr.muni.cz 

03 – Mobilita mladých vědeckých pracovníků: 

 Krátkodobé zahraniční pobyty (max. 14 dnů). 

 



Projekt GEOTÝM  

 Vytvoření elektronických výukových materiálů 

 V češtině 

 Témata:  

 Prostorové datové infrastruktury a jejich kartografické 

aspekty 

 Využití senzorových sítí v geoinformatice 

 Kartografická vizualizace senzorových sítí 

 …. 

geotym.geogr.muni.cz/moodle 



Projekt GEOTÝM  



Projekt GEOTÝM  



GEOTÝM – test 

 



 Závěr 

 GEOTÝM 

 E-learningové materiály 

 Prostorové datové infrastruktury a jejich kartografické 

aspekty 

 Využití senzorových sítí v geoinformatice 

 Kartografická vizualizace senzorových sítí 

 

 Forma vzdělávání? 

 

 Publikace 

 KONEČNÝ, M., KUBÍČEK, P. a kolektiv (2012). Datové infrastruktury pro prostorově 

informační společnost , Masarykova univerzita, Brno. 

 KONEČNÝ, M.  et al (2011). Dynamická geovizualizace v krizovém managementu, 

Masarykova univerzita, Brno.  
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