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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na výuku geografie na středních školách a zapojení geoportálů 

do výuky. Práce přináší přehled českých geoportálů a jejich zhodnocení 

z kartografického a didakticko-geografického hlediska. Geoportály byly vybírány na 

základě několika kritérií, přičemž nejdůležitějším kritériem bylo téma. Ke každému 

tematickému celku, převzatému z certifikované metody Koncepce geografického 

vzdělávání, byl proto přiřazen minimálně jeden český geoportál. V práci byly rovněž 

zmíněny články, které se věnují konkrétnímu využití některých českých geoportálů ve 

výuce a byly doplněny o jeden pracovní list vytvořený autorkou. Kromě samotné práce 

je výsledkem internetový portál, který přehledně zobrazuje vybrané geoportály dle 

dvou možných řazení, a to buď na základě tematických celků, nebo dle abecedního 

řazení. Ke každému geoportálu je k dispozici stručná charakteristika, hodnotící tabulka 

a v případě menší přehlednosti geoportálu doporučení, které konkrétní mapové vrstvy 

využívat. 

Klíčová slova: geoportál, výuka geografie, středoškolské vzdělávání, internetový portál 

Abstract 

This thesis focuses on geographic education in secondary schools and the 

implementation of geoportals in lessons. The thesis brings an overview of Czech 

geoportals and their evaluation from a cartographic and didactic-geographic point of 

view. The geoportals were chosen based on several criteria, the most prominent being 

the topic. Each geographic topic, based on the certified methodology The Conception 

of geographical education, has at least one Czech geoportal assigned to it. The thesis 

also mentions articles that refer to a specific use of some Czech geoportals in 

geography lessons. The articles are supplied with worksheet created by the author. 

In addition, this work results in a creation of a web portal which clearly displays the 

selected geoportals according to two options of sorting, based on the geographic 

topics or alphabetical order. For each geoportal a succinct summary, an evaluation 

chart is available. Moreover, in case of less comprehensibility of the geoportal, there is 

also a recommendation which of the specific map layers to use. 

Key words: geoportal, geographic education, secondary education, web portal 
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ÚVOD 

Dnešní doba je nedílně spjata s informačními a komunikačními technologiemi. Vzhledem 

k tomu, že se tyto technologie staly nedílnou součástí života, je jedním ze současných trendů 

vzdělávání jejich zařazování do výuky (Azevedo a kol. 2016; Bláha a kol. 2015; Hátle, 

Kučerová 2011). Tento technologický pokrok se nevyhnul ani geografii, a tudíž je dáván čím 

dál tím větší důraz na implementaci geoinformačních technologií do výuky. Jedním 

z možných způsobů reakce na technologický pokrok v rámci geografie je zařazení geoportálů 

do samotné výuky geografie. Nicméně i přes potenciál, který geoportály nabízejí, jsou ve 

výuce stále preferovány školní atlasy a nástěnné mapy (Hátle, Kučerová 2011).  

Cílem této závěrečné práce je proto zjednodušit středoškolským učitelům geografie 

orientaci v rámci českých geoportálů, a pomoci tak k širšímu a častějšímu zapojení 

geoportálů do výuky. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je nastíněn problém 

samotné definice a hodnocení geoportálů. Dále se první část věnuje začlenění 

geoinformačních technologií do výuky a je zde nastíněno  nedostatečné využití potenciálu 

geoportálů. V práci jsou rovněž zmíněny články, které se věnují konkrétním možnostem 

využití některých českých geoportálů ve výuce a jsou doplněny o jeden pracovní list 

vytvořený autorkou.  

Druhá část byla věnována výběru vhodných geoportálů do výuky pro jednotlivé 

tematické celky převzaté z certifikované metodiky Koncepce geografického vzdělávání 

(Marada a kol. 2017). Kromě samotného přehledu relevantních českých geoportálů  přináší 

práce i jejich zhodnocení, a to jak z kartografického, tak didakticko-geografického hlediska. 

V neposlední řadě je výsledkem také internetový portál, ve kterém jsou geoportály, společně 

s jejich zhodnocením a charakteristikou, přehledně seřazeny buďto podle tematických celků, 

nebo abecedně.  
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1. GEOPORTÁLY 

1.1 Definice geoportálů 

Definice termínu geoportál, popřípadě mapový portál není jednoznačná. V zahraniční 

literatuře je používán výhradně termín geoportal (např. Uuemaa, Libber 2014; Tait 2005). 

Tento termín Štych (2013, s. 14) definuje jako „typ webového portálu, který slouží k přístupu 

k prostorovým informacím a ke službám umožňujícím jejich zobrazení, úpravy či analýzy.“ 

Tait (2005) však upozorňuje, že geografický obsah ve formě mapy je součástí velkého 

množství internetových stránek pouze jako doplňující obsah a odkazuje například na adresu 

obchodů. Dle něj je tedy nutné upřesnit, že geoportál je internetová stránka, kde 

geografický obsah je obsahem primárním. V terminologickém slovníku Výzkumného ústavu 

geodetického, topografického a kartografického - VÚGTK (2018) je geoportál definován jako 

„internetová stránka poskytující geodata uživateli jednotnou formou, přičemž tato data 

mohou pocházet z různých zdrojů; geoportál umožňuje jejich vyhledávání pomocí katalogu 

datových sad, který obsahuje jejich metadata, tvorbu mapových kompozic, nabízí jejich 

zobrazení a analýzu“.  

Vzhledem k absenci termínu mapový portál v zahraniční literatuře, není zcela jasné, 

zda je pojem mapový portál pouze českým ekvivalentem zahraničního pojmu geoportal, či 

se jedná o termín odlišný. V zásadě se jediná definice mapového portálu dá nalézt ve 

slovníku VÚGTK (2018) pod pojmem webový mapový portál, který je zde definován jako 

„portál poskytující více webových mapových aplikací na jednom přístupovém místě, který 

sdružuje přístup k webovým službám z více zdrojů; umožňuje přístup k aktuálnímu obsahu 

mapového okna formou URL adresy, vyhledání prvku pomocí identifikátoru, přidávání 

mapových vrstev a dotazování k získání geodat prostřednictvím rozhraní pro programování 

aplikací (API)“.  

Nejasnost v rámci této terminologie se projevuje v českých pracích a článcích, kde 

jsou tyto termíny používány v podstatě bez rozdílu (Štych 2013; Novotná 2013). V rámci této 

práce je používán jednotný termín geoportál. Vzhledem k cílům byla přijata definice VÚGTK 

(2018) a tudíž je zde termín geoportál chápán jako „internetová stránka poskytující geodata 

uživateli jednotnou formou, přičemž tato data mohou pocházet z různých zdrojů; geoportál 
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umožňuje jejich vyhledávání pomocí katalogu datových sad, který obsahuje jejich metadata, 

tvorbu mapových kompozic, nabízí jejich zobrazení a analýzu“.  

 

1.2 Geoportály ve výuce geografie 

Nacházíme se v době rychlých změn a rychlého technického pokroku, který jde ruku v ruce 

s prudkým rozvojem informačních a komunikačních technologií. Proces výuky a učení může 

být díky těmto pokrokům posílen a informační a komunikační technologie se stávají 

prioritními ve vzdělávacím procesu (Azevedo a kol. 2016). Důležité v rámci vzdělávání není 

pouze to, co se zvládneme naučit za fakta, ale rovněž naše kompetence, které bychom měli 

během vzdělávání možnost získat (Siemens 2014). Aby se však tyto změny potřeb mohly 

implementovat do vzdělávacího systému Česka, byla potřeba reforma kurikulárních 

dokumentů. 

Kurikulární dokumenty v Česku jsou vytvářeny na dvou úrovních, a to na státní 

a školní. Na státní úrovni se jedná o Národní program vzdělávání (NPV), který formuluje 

obecné požadavky na vzdělávání, které jsou platné ve vzdělávání jako celku a o Rámcové 

vzdělávací programy (RVP). RVP na rozdíl od NPV vymezuje závazné rámce vzdělávání. 

Na úrovni školní se jedná o Školní vzdělávací programy (ŠVP), které vytváří každá škola 

samostatně dle zásad stanovených v RVP (VÚP 2007).  

Současným trendem v Evropě je klást důraz, v rámci těchto dokumentů a výuce 

samotné, na klíčové kompetence (Havelková, Hanus, 2014; Janík a kol. 2010; MŠMT 2001). 

Klíčovými kompetencemi rozumíme "schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a další 

charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně v různých 

pracovních a životních situacích" (MŠMT 2001, s. 51). K podpoře a rozvoji klíčových 

kompetencí by dle MŠMT (2001, s. 51) „měla přispět také změna stylu výuky ve školách, 

protože kompetence jsou založeny na aktivitách, nikoli pouze na vědomostech. Patří k nim 

např.: komunikace, rozvoj schopnosti učit se, sociální kompetence, řešení problémů, práce 

s informačními technologiemi.“ 

Do RVP pro gymnázia se jako reakce na technologický posun v rámci vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda a konkrétně vzdělávacího oboru Geografie dostává tematický celek 

Geografické informace a terénní vyučování, kde je mezi očekávané výstupy zařazeno že, „žák 
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používá dostupné kartografické a další geografické zdroje dat a informací v tištěné 

i elektronické podobě pro řešení geografických problémů“ (VÚP 2007, s. 36).  

Nicméně i přes technologický pokrok a technické vybavení škol jsou pro výuku stále 

používány primárně školní atlasy a nástěnné mapy, tedy zdroje dat a informací v tištěné 

podobě (Hátle, Kučerová 2011). Tento fakt není příliš překvapivý, jelikož prací věnujících se 

využití geoportálů ve výuce je nedostatek (Černík 2018; Havelková 2017; Ouředníček, 

Soukup 2015; Novotná 2012, 2011), tudíž je pro učitele stále jednodušší používání školních 

atlasů a nástěnných map než geoportálů. A to i přesto, že je digitální mapa dle Voženílka 

(2007) dynamickým systémem schopným absorbovat nová data, akceptovat změny 

v datech, spolupracovat s různými médii, neomezeně se šířit a poskytovat uživateli mnohem 

větší komfort. Využití těchto map tak nabízí učitelům i žákům velké množství aktuálních 

a zajímavých geografických informací, s možností tyto informace nejen vizualizovat, ale také 

analyzovat a interpretovat, tj. prakticky využívat (Novotná 2013). 

Vhodnost zařazení geoportálů do výuky potvrzuje rovněž příklad z Estonska (Uuemaa, 

Liiber 2014). Estonští studenti měli v rámci geografické olympiády zadané geografické 

problémy řešit právě pomocí geoportálů. Pro správné splnění úkolu museli studenti data 

nejen nalézt, ale i správně analyzovat a interpretovat. Většina studentů byla schopna 

zadanou úlohu vyřešit a zpětně ji hodnotila jako zajímavou a praktickou do budoucna. 

Zároveň se studenti i učitelé shodli, že geoportály dávají nové možnosti v rámci vytváření 

rozmanitějších geografických úloh (Uuemaa, Liiber 2014).  

Možnost využití geoportálů ve výuce si však uvědomují i čeští autoři. Například 

Havelková (2017) se věnuje možnosti využití geoportálu Mapa Česka (2018) ve výuce 

spojené s kartogramem a kartodiagramem. Na stránkách samotného geoportálu Mapa 

Česka (2018) se vyskytuje úloha od autora geoportálu Černíka (2018) týkající se tvorby mapy 

zobrazující výsledky voleb. Možnostem ve výuce, které umožňuje Historický GIS (2013) se 

věnuje práce Ouředníčka a Soukupa (2015). Návod na obsluhu a využití Národního portálu 

INSPIRE (2018) ve výuce lze nalézt v článku od Novotné (2012). Tato autorka se rovněž 

věnuje tomu jak využít Staré mapy při poznávání místního regionu (Novotná 2011). 

Právě možnost práce se starými mapami, jejichž digitalizace stále probírá, byla 

jednou z původních motivací pro vytvoření souhrnného portálu. Digitalizace těchto map 
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umožňuje jejich zpřístupnění široké veřejnosti, a díky tomu se objevují nové možnosti jejich 

využití v mnoha oborech, výuku zeměpisu na středních školách nevyjímaje (Potůčková 

2013). Avšak i přes výše zmíněné výhody internetových mapových zdrojů je jejich potenciál 

na školách, jak již bylo zmíněno, prozatím nedostatečně využit (Bláha a kol. 2015; Hátle, 

Kučerová 2011).  
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2. HODNOCENÍ GEOPORTÁLŮ 

2.1 Metodika hodnocení 

Jedním ze základních problémů metody hodnocení map obecně je jeho subjektivita. Jako 

jednu možnou metodu hodnocení kartografických děl uvádí Bláha (2017) verbální 

hodnocení. Jako hlavní nevýhodu vidí právě největší míru subjektivity tohoto druhu 

hodnocení, zároveň však připomíná, že verbální hodnocení je nám nejpřirozenější a máme 

ho zakódované podvědomě. Výsledkem hodnocení mohou být díky tomu kromě základních 

vlastností a parametrů i detaily, které by v jiném hodnocení nebyly brány v potaz, i když 

mohou hrát v rámci díla důležitou roli.  

Jako opačná metoda je uváděno striktně kriteriální hodnocení bez úprav vah kritérií. 

Toto hodnocení funguje na principu přirazení číselných hodnot zvoleným kritériím. Tímto 

způsobem se snižuje vliv subjektivity, nicméně není možné v něm ocenit, či naopak vytknout 

individuální znaky, které nezapadají do jednotlivých kritérií. Absence vah kritérií navíc 

znemožňuje dát zvoleným kritériím rozdílnou míru důležitosti.  

Tento problém je brán na zřetel v kompromisním a kombinovaném řešení. Toto 

hodnocení je sice číselné, nicméně různým kritériím je přiřazena různá míra důležitosti 

pomocí vah. Kompromisní a kombinované řešení použil například Formánek (2014) v práci 

věnované analýze vybraných evropských mapových portálů.  

Formánek (2014) není jediným autorem, který se ve své práci věnoval hodnocení 

vybraných geoportálů (Šulista 2013; Outrusinová 2009). Tyto práce si ovšem kladly jiné cíle 

než tato závěrečná práce, tudíž nebylo možné metodiku hodnocení přijmout a musela být 

vytvořena metodika vlastní (viz kapitola Metodika). 

 

2.2 Kritéria hodnocení 

Voženílek (2007) upozorňuje na fakt, že konkrétní způsob a provedení hodnocení je třeba 

vybírat s ohledem na konkrétní účel mapy. V tomto případě můžeme kritéria rozdělit do 

dvou skupin. V první skupině nalezneme kritéria specifická pouze pro mapy vyskytující se na 

internetu, ve druhé skupině naopak kritéria, která patří k obecným hodnocením mapových 

děl. 
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Jako základní klasifikace map na internetu je obecně používána klasifikace 

elektronických map na základě hlediska míry dynamiky a interakce (Obrázek 1) převzatá 

od  autorů Kraak a Brown (2001) z knihy Web Cartography (Šmída 2007, obdobně také 

Kozáková 2005; Voženílek 2003). Na základě tohoto dělení jde webové mapy rozdělit do 

dvou základních skupin a to na mapy statické a dynamické. Tyto skupiny poté dělíme na 

základě interakce na mapy interaktivní a pouze k prohlížení.   

Mapy statické obsahují mapové pole, ve kterém se při použití přibližování nemění 

obsah mapy. Přibližování si můžeme představit, jako kdybychom se na mapu podívali z větší 

blízkosti či vzdálenosti. V tomto případě hovoříme o takzvaném statickém zoomu (Kozáková 

2005). Nejčastěji se jedná o naskenované obrazy papírových map umístěných na internet 

(Voženílek 2003). Na rozdíl od map statických se u dynamických map při přibližování 

mapového pole mění jeho obsah. Při přibližování se zobrazují prvky (detaily), které při 

menším měříku podléhají generalizaci, či jsou úplně vypuštěny. V případě dynamických map 

mluvíme o dynamickém zoomu (Kozáková 2005). 

Mapy interaktivní umožňují uživateli větší možnosti komunikace s mapou. Server 

kromě pouhého prohlížení mapy umožňuje měnit podobu mapy, či se dozvídat konkrétnější 

informace na základě uživatelského požadavku. Opakem mapy interaktivní je mapa pouze 

k prohlížení, v angličtině je pro tento typ map používám výraz view only. Jedná se o mapy, 

které uživateli v rámci mapového pole umožňují pouze vizuální zobrazení mapy (Šmída 

2007; Kozáková 2005).  

 

Obrázek 1: Klasifikace elektronických map dle míry dynamičnosti a zapojení interaktivních prvků  
Zdroj: Kraak, Brown (2001, cit. v Šmída 2007) 

Kromě výše zmíněných specifických kritérií hodnocení, která jsou aplikovatelná pouze 

na geoportály, respektive obecně elektronické mapy, existují i kritéria pro hodnocení 

jakýchkoliv map. Výběr těchto kritérií byl inspirován Voženílkem (1999) a jeho hodnocením 

tematických map. Mezi kritéria vhodná při hodnocení geoportálů patří obecné údaje, kam 



 
14 

jsou řazeny obecné údaje o mapě, jako jsou například název, téma, měřítko nebo jméno 

autora. Kritérium úplnosti a náplně obsahu hodnotí zastoupení a přehlednost jednotlivých 

prvků, vhodnost klasifikace a hodnocení potenciálu mapy. Dalším vhodným kritériem je 

čitelnost, které hodnotí zejména snadnost nalezení a jednoduchost interpretace informací 

z mapy. Posledním kritériem, které bylo inspirací pro hodnocení geoportálů v této práci, byla 

estetika. Estetika hodnotí především soulad barev, jednotlivých kompozičních prvků, 

nadstavbových prvků aj. 
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3. METODIKA 

3.1 Kritéria výběru 

Jednou z hlavních a nejdůležitější částí této práce bylo zvolit exaktní a zároveň vhodnou 

metodiku výběru relevantních geoportálů, které byly hodnoceny a později zobrazeny v rámci 

vytvořeného internetového portálu pro učitele. Vzhledem k účelu byly vybírány geoportály 

na základě několika kritérií. 

Dle kritéria dostupnosti byly vybírány pouze bezplatně poskytované geoportály, 

kterým postačuje k fungování internetová stránka bez nutnosti instalace rozšíření. Toto 

kritérium bylo zvoleno z důvodu snadné dostupnosti geoportálu pro širší okruh uživatelů, 

v tomto případě konkrétně učitelů na středních školách.  

Další podmínkou byl jazyk geoportálu, kdy byly brány v potaz pouze geoportály psané 

v češtině. Opět z důvodu snadného využití jak už samotnými žáky, tak učiteli. Zároveň byly 

vyřazeny geoportály konkrétních obcí či krajů, aby byly portály užitečné pro široký okruh 

uživatelů, neboť například učitelé z Plzně by pravděpodobně neocenili geoportál Prahy 

a naopak. 

Dalším kritériem bylo tematické zaměření geoportálu. Vyřešit tento problém bylo 

složitější. Původním záměrem bylo geoportály na vytvořeném internetovém portálu dělit 

na základě tematických celků odpovídajícím RVP pro gymnázia. Jako výchozí dokument bylo 

pro tuto práci zvoleno RVP pro gymnázia vzhledem k nutnosti najít pouze jeden dokument 

v rámci středních škol, ze kterého bude výběr tematických celků vycházet. Tímto 

dokumentem nemohl být konkrétní ŠVP a ani konkrétní RVP pro střední odborné vzdělávání, 

jelikož by ani jeden z případů nesplňoval jeden z cílů, a to možnost využitelnosti pro co 

nejširší okruh středních škol. Nicméně jak se ukázalo, tematické celky RVP jsou velice obecné 

(přírodní prostředí, sociální prostředí, životní prostředí, regiony, geografické informace 

a terénní vyučování) a volba vyhledávacích hesel by byla příliš subjektivní. Z tohoto důvodu 

byly tematické celky nakonec převzaty z certifikované metodiky Koncepce geografického 

vzdělávání (Marada a kol. 2017). Tyto tematické celky byly doplněny o hesla vycházející ze 

souvisejících generalizací (Tabulka 1). 

Ke každému z devatenácti tematických celků a doplňujících hesel byla snaha přiřadit 

pouze jeden geoportál. Důvodem byla opět snaha o co největší přehlednost a zjednodušení 
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práce učitelům. V případě, že by pod každým celkem bylo více geoportálů, učitelé by se 

museli rozhodovat, který je pro ně nejvhodnější a opět by jim to práci spíše přidělávalo. 

Tudíž v případě, kdy bylo nalezeno více geoportálů s podobným obsahem, byl do této práce 

zvolen ten, který měl nejlepší hodnocení dle zvolených kritérií. Pokud se však obsah 

nalezených geoportálů výrazně lišil, bylo pod konkrétní heslo zaznamenáno geoportálů více. 

Tabulka 1: Tematické celky a doplněná hesla 

Tematický celek Doplněné heslo  

Mapy a další zdroje geografických dat  

Země jako vesmírné těleso    

Litosféra  vulkanická činnost 

Atmosféra klima, počasí, cirkulace atmosféry 

Hydrosféra mořské proudy 

Pedosféra kvalita půd 

Biosféra ekosystémy 

Přírodní podmínky zdroje nerostného bohatství 

Obyvatelstvo   

Sídla sídelní struktura 

Zemědělství   

Průmysl   

Terciér a kvartér   

Geopolitika, regionální integrace  

Kultura a náboženství   

Společenské podmínky hospodářství, HDP, DPH 

Krajina a životní prostředí trvalá udržitelnost, ekosystémové služby, ekologická stopa 

Globalizace, globální problémy válečné konflikty 

Region, plánování, správní členění   

Zdroj: vlastní 

 

3.2 Metodika vyhledávání 

Samotné vyhledávání probíhalo pomocí vyhledávače Google (www.google.com), kde byla 

jednotlivá hesla odpovídající tematickým celkům doplněna o hesla týkající se obecného 

pojmenování geoportálů. Tato hesla byla vložena pomocí booleanovských operací 

ve formátu: „název konkrétního tematického celku nebo hesla“ AND (geoportal OR 

„interaktivni snimky“ OR „online mapa“ OR „webova mapa“ OR „mapovy portal“).  

Kromě portálů zobrazených přímo na základě vyhledávání, byly brány v potaz 

i geoportály získané pomocí techniky tzv. sněhové koule kdy v případě, že se některý 

ze zobrazených odkazů zmiňoval o dalších geoportálech, byly tyto geoportály brány 
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za relevantní a zařazeny do hodnocení. Jako poslední možnost výběru byla zvolena osobní 

didaktická zkušenost s konkrétními geoportály.  

 

3.3 Metodika hodnocení 

Vzhledem k cílům této práce, kdy jde primárně o shromáždění a rozdělení mapových 

portálů na základě témat, byla snaha o co nejjednodušší, avšak věcné hodnocení zahrnutých 

geoportálů. Jako metoda hodnocení byla proto zvolena kombinace slovní charakteristiky 

a striktně kriteriálního hodnocení (Tabulka 2). 

Jak bylo zmíněno v teoretické části, při metodice hodnocení geoportálů je třeba 

kombinovat kritéria specifická pouze pro geoportály s kritérii, které jsou obecně používány 

pro hodnocení map. 

 Jako kritéria typická pouze pro geoportály bylo zvoleno základní dělení na statickou, 

či dynamickou mapu a následně pak na mapu interaktivní, či mapu pouze k prohlížení 

(Kraak, Brown 2001; Šmída 2007; Kozáková 2005; Voženílek 2003). Tato obecně používaná 

kritéria byla doplněna o schopnost geoportálu vyhledat lokality na základě souřadnic či 

názvu, možnost nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev, přítomnost nástroje 

umožňujícího měření vzdáleností a přítomnost topografického podkladu pod tematickými 

daty. Posledním kritériem typickým pouze pro geoportály je celkový počet dostupných 

vrstev v jednotlivém mapovém poli geoportálu. 

 Obecnými kritérii inspirovanými Voženílkem (1999) jsou přítomnost legendy 

a měřítka, která jsou převzata z obecných údajů. Dalšími Voženílkovými (1999) kritérii jsou 

kritéria vzniklá na základě obecných údajů. Mezi tato kritéria se dá řadit hodnocení 

přítomnosti metadat, ve kterých se uživatel geoportálu dozví, jaká data byla použita 

pro tvorbu geoportálu, jejich aktuálnost atd. Dále pak byla hodnocena uživatelská 

použitelnost, která odpovídá do jisté míry úplnosti a náplni obsahu, a estetičnost 

odpovídající Voženílkově (1999) estetice. 

 Kromě kritérií zvolených na základě teoretické části byla přidána dvě kritéria 

doplňující, a to informace o zobrazovaném území a hlavně didaktický přínos. Vzhledem 

k účelům této práce je právě didaktický přínos jedním z hlavních kritérií. V hodnocení 

didaktického přínosu se odráží množství informací a jejich zajímavost s ohledem na výuku 
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geografie, složitost ovládání geoportálu a čitelnost. 

Pro snadnější orientaci v rámci kriteriálního hodnocení, byly jako výsledky 

sumarizovány v přehledné tabulce (Tabulka 2: Tabulka kriteriálního hodnocení). Tato tabulka 

byla rozdělena na několik částí. Kde v první části se jedná pouze o absenci či přítomnost 

hodnoceného prvku, v druhé části se jedná o informaci ohledně zobrazovaného území, ve 

třetí části se jedná o hodnocení kvality, kdy bylo rozhodováno na stupnici 1 hvězdička 

(nejhorší) až 5 hvězdiček (nejlepší) a poslední informací byl počet mapových vrstev, mezi 

kterými nám geoportál umožňuje přepínat. 

Další výběr kritérií byl značně komplikován z důvodu velkého množství rozdílných 

druhů geoportálů. Z tohoto důvodu byla do hodnotící tabulky zvolena pouze výše zmíněná 

obecná kritéria použitelná pro všechny a další informace o konkrétních geoportálech byly 

vypsány v doplňující textové části. 

Tabulka 2: Tabulka kriteriálního hodnocení 

Zdroj: vlastní 

3.4 Tvorba internetového portálu pro učitele 

Při tvorbě internetového portálu pro učitele byl použit programovací jazyk HTML a CSS styly. 

K samotné tvorbě byl použit textový editor Notepad ++. Při úpravě a tvorbě obrázků byl 

využit program Gimp. Náhled stránek byl zobrazován pomocí internetového prohlížeče 

Google Chrome a na základě tohoto zobrazení vhodně upravován. Vytvořený zdrojový kód 

byl následně nahrán na webhosting pod názvem Geoportály pro výuku geografie (2018). 

Vzhledem ke snaze vytvořit internetový portál jako ulehčení orientace učitelům v rámci 

českých geoportálů, byl při samotné tvorbě internetového portálu brán co největší zřetel na 

jednoduchost ovládání a přehlednost.  

  ANO NE 

  Statická mapa 

    Interaktivní mapa 

    Možnost vyhledávání lokalit 

  

Území 

 Legenda 

  

  ***** 

Měřítko 

  

Didaktický přínos  

Topografický podklad 

  

Uživatelská použitelnost   

Průhlednost 

  

Estetičnost    

Obsahuje metadata 

  

  POČET 

Možnost měření vzdáleností 

  

Mapové vrstvy    
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4. VÝSLEDKY 

4.1 Přehled geoportálů 

Tabulka 3: Seznam nalezených geoportálů (tučně označeny tematické celky, pro které byly geoportály zvoleny) 

Název geoportálu Odkaz Uvažované tematické celky 

Analýza výškopisu https://ags.cuzk.cz/dmr/ 
Mapy a další zdroje 
geografických dat  

Archivní mapy ČÚZK 
https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohle
dy/archiv.html 

Obyvatelstvo; Zemědělství, 
Region, plánování, správní 
členění 

Geoportál ČÚZK https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ většina tematických celků 

Geoportál Praha 
http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-
online 

Region, plánování, správní 
členění 

Geovědní mapy 1 : 50 000 https://mapy.geology.cz/geocr50/ Litosféra; Pedosféra 

Globální mapa větru, počasí a 
podmínek v oceánu https://earth.nullschool.net/cs/ Atmosféra; Hydrosféra 

Google Earth https://www.google.cz/intl/cs/earth/ Země jako vesmírné těleso  

Google Měsíc https://www.google.com/moon/ Země jako vesmírné těleso  

Google Sky https://www.google.com/intl/cs/sky/  Země jako vesmírné těleso  

Historický GIS 
http://www.historickygis.cz/aplikace/ma
pa.html 

Obyvatelstvo; Zemědělství; 
Průmysl; Terciér a kvartér; 
Kultura a náboženství  

Hydroekologickýinformační 
systém VÚV TGM 

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dl
l?map=mp_heis_voda&TMPL=AJAX_MAI
N&IFRAME=0&LEGEND_HIDE=0&QUERY
_SELECTION=1&FULLTEXT_CHECKED=1 Hydrosféra 

Chartae antiquae http://www.chartae-antiquae.cz/ 

Obyvatelstvo; Zemědělství, 
Region, plánování, správní 
členění 

Klimatická změna http://www.klimatickazmena.cz/cs/ 
Atmosféra; Přírodní podmínky; 
Zemědělství  

Kontaminovaná místa CENIA https://kontaminace.cenia.cz/ Přírodní podmínky; Průmysl 

Mapa Česka https://www.mapaceska.cz/ 
Mapy a další zdroje 
geografických dat  

Mapomat 
http://webgis.nature.cz/mapomat/?mapi
d=mapomat6 Biosféra; Přírodní podmínky 

Mapový server CRR http://mapy.crr.cz/ 

Sídla; Region, plánování, 
správní členění; Globalizace, 
globální problémy 

Mapy Google - Vesmír 

https://www.google.com/maps/@29.840
594,-
12.8520954,23016044m/data=!3m1!1e3 Země jako vesmírné těleso  

Národní portál INSPIRE  https://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

většina tematických celků 
(Litosféra; Obyvatelstvo; 
Krajina a životní prostředí) 

Půda v mapách http://mapy.vumop.cz/ Pedosféra; Přírodní podmínky 

Surovinový informační systém https://mapy.geology.cz/suris/ Přírodní podmínky; Průmysl 

ÚHÚL: Oblastní plány rozvoje 
lesů 

http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyOprl
.html Přírodní prostředí 

Windy.com https://www.windy.com/cs/ Atmosféra; Hydrosféra 

Zranitelnost podzemních vod https://zranitelnost.vumop.cz/ 
Hydrosféra; Pedosféra; 
Litosféra 

Zdroj: vlastní 

https://www.google.cz/intl/cs/earth/
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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Na základě kritérií výběru a metodiky vyhledávání bylo nalezeno 24 relevantních geoportálů 

(Tabulka 3). Počet nalezených geoportálů není příliš vysoký zřejmě z důvodu relativně 

přísných kritérií výběru. Jedním z kritérií, které nejvíce omezovalo výběr, bylo vyloučení 

geoportálů věnujících se menšímu území než je Česko (pro ukázku regionálních geoportálů 

byla udělena výjimka Geoportálu Prahy). Dalším omezujícím kritériem byl jazyk, jelikož ke 

globálnějším tematickým celkům byl problém nalézt geoportál v českém jazyce. Při prvotním 

nápadu tvorby této práce autorka počítala i se zmíněním a zařazením zdigitalizovaných 

starých map. Tyto mapy se nicméně v tematických celcích obsahově překrývaly 

s geoportálem Historický GIS (Příloha 4), kterému byla díky jeho vyššímu didaktickému 

přínosu dána přednost.  

Všech vybraných 24 geoportálů bylo v případě podobného obsahu podrobeno 

hodnocení a porovnání, jehož výsledkem byl výběr pouze jednoho konkrétního geoportálu 

pro konkrétní tematický celek. V případě stejného tematického celku, ale výrazně rozdílných 

obsahů geoportálu, bylo ponecháno u jednoho tematického celku více geoportálů. Na 

základě tohoto postupu bylo vybráno konečných třináct geoportálů (viz Přílohy). 

Tabulka 4: Sumarizační tabulka 13 vybraných geoportálů 

  ANO NE 

Statická mapa 3 10 

Interaktivní mapa 11 2 

Možnost vyhledávání lokalit 9 4 

Legenda 13 0 

Měřítko 12 1 

Topografický podklad 12 1 

Průhlednost 9 4 

Obsahuje metadata 12 1 

Možnost měření vzdáleností 9 4 
Zdroj: vlastní 

Pro každý ze třinácti vybraných geoportálů byla vytvořena vlastní hodnotící tabulka 

(Tabulka 2) a následně byla vytvořena tabulka sumarizující všechny charakteristiky všech 

třinácti geoportálů (Tabulka 4). Mezi třinácti vybranými geoportály převažují geoportály 

obsahující dynamickou mapu, kde deset geoportálů je dynamických a pouze tři statické. 

Mezi mapy statické byly řazeny i mapy, jejichž topografický podklad byl dynamický, nicméně 

tematická vrstva nikoliv. Podobný poměr panuje mezi interaktivními mapami v geoportálech 
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a mapami pouze k prohlížení. Ve výběru je zastoupeno jedenáct interaktivních geoportálů a 

dva pouze k prohlížení. K faktu převahy dynamických a interaktivních geoportálů zřejmě 

přispěla metodika vyhledávání, kdy zvolená booleanovská operace (geoportal OR 

„interaktivni snimky“ OR „online mapa“ OR „webova mapa“ OR „mapovy portal“) 

upřednostňovala mapy dynamické a interaktivní. Obecně jsou v práci však mapy dynamické 

a interaktivní hodnoceny jako didakticky přínosnější pro výuku, tudíž není jejich převažující 

přítomnost hodnocena jako chyba metodiky. 

Možnost vyhledávání lokalit umožňovalo devět ze třinácti vybraných geoportálů. 

Tento fakt je pozitivní, jelikož vyhledávání lokalit je jedna z možností, kterou nám papírová 

mapa neumožňuje a je dobrým zjištěním, že se vybrané geoportály snaží využít potenciál, 

který jim je právě pomocí internetu umožňován. 

Prvním z hodnocených prvků, které jsou shodné jak pro geoportály, tak pro mapy 

papírové, byla přítomnost legendy. Vzhledem k tomu, že legenda je jedním za základních 

kompozičních prvků mapy, měla by být její přítomnost samozřejmostí, což se projevilo 

i u vybraných geoportálů, kdy legendu obsahovalo všech třináct geoportálů. Zobrazení 

legendy však nebylo u všech geoportálů srovnatelné, v některých případech se legenda 

zobrazovala rovnou, či po jednoduchém rozbalení vrstvy v navigačním menu. U některých 

případů bylo naopak potřeba se k legendě složitě proklikávat. Zda byla cesta k legendě 

intuitivní, či její zobrazení vyžadovalo složitější kroky, se v hodnocení odráží v rámci 

uživatelské použitelnosti.  

Dalším ze základních kompozičních prvků mapy je přítomnost měřítka. Měřítko 

v různých formách obsahovalo dvanáct ze třinácti geoportálů. Nejčastější formou bylo 

měřítko grafické, nicméně ani číselné měřítko nebylo výjimkou. 

Topografický podklad se v různé kvalitě vyskytoval u dvanácti geoportálů. Přispělo 

k tomu zřejmě to, že tematický obsah, který byl vyhledáván, dává mnohem více informací 

právě ve spojení s topografickým podkladem, který nám pomáhá prostorově se zorientovat 

a přiřadit místa k tematickým datům. 

S topografickým podkladem a počtem vrstev souvisí možnost zprůhlednění 

jednotlivých vrstev. To bylo umožněno u devíti geoportálů. Výhoda umožnění zprůhlednění 

lze spatřit hlavně při možnosti zobrazení několika mapových vrstev a v jejich vzájemném 
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porovnávání, kdy spodní vrstvu necháme neprůhlednou a horní zprůhledníme. Díky 

zobrazení více vrstev je možné analyzovat a interpretovat vztahy mezi prostorovým 

rozložením několika jevů. 

Ukázalo se, že tvůrci geoportálů si uvědomují důležitost dát metadata k dispozici 

uživatelům geoportálu. A jejich zobrazení bylo možné u dvanácti geoportálů. 

Poslední hodnotící kritérium, ke kterému bylo přistupováno jako ano, či ne, byla 

možnost měření vzdáleností. Společně s vyhledáváním lokalit se jedná o ulehčující prvek, 

který papírové mapy nemohou uživatelům poskytnout. Možnost měření vzdáleností se 

vyskytovala u devíti geoportálů. Kromě možnosti měření vzdáleností některé geoportály 

umožňovaly i měření ploch. 

Dalšími hodnotícími prvky byly uživatelská použitelnost a didaktický přínos. Je třeba 

zmínit, že tato dvě hodnocení na sobě nejsou zcela nezávislá. Z logiky věci vyplývá, že se 

nízká uživatelská použitelnost musí odrazit v hodnocení didaktického přínosu. Jelikož 

i v případě zajímavého obsahu, ke kterému se žáci v běžných atlasech i učebnicích 

nedostanou, nemůže být jeho didaktický přínos v případě nízké uživatelské použitelnosti 

hodnocen vysoko. Vysoká uživatelská použitelnost ovšem není zárukou vysokého 

didaktického přínosu, jelikož se v ní neodráží právě kvalita a zajímavost obsahu. 

Co se týká pouze didaktického přínosu, vyšly nejlépe geoportály Historický GIS 

(Příloha 2) a Mapa Česka (Příloha 3). Historický GIS byl pozitivně hodnocen na základě 

komplexnosti poskytovaných informací, kdy kromě samotné mapy je možno zobrazit i grafy 

či upravovat legendu na základě vlastní klasifikace. Kromě toho byla pozitivně hodnocena 

přehledná časová řada. Právě v porovnávání různých období jednoduchým kliknutím místo 

listování v papírových mapách, vidí autorka práce jeden z největších potenciálů zařazení 

geoportálů do výuky.  

Mapa Česka byla podobně jako Analýza výškopisu (Příloha 1) hodnocena pozitivně 

díky možnostem zapojení žáka do samotné tvorby map, respektive zjišťování výškopisných 

informací (viditelnost, reliéf) bez použití speciálních programů, ale pouze s použitím 

internetového prohlížeče. Oba geoportály mají navíc velice přehledně zpracovanou 

nápovědu k použití a Mapa Česka obsahuje i některé předpřipravené úlohy pro studenty, 

které je možné využít ve výuce.  
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Dalším velice pozitivně hodnoceným geoportálem byl Windy.com (Příloha 13), který 

obsahuje velice přehledně uspořádané velké množství informací, které jsou využitelné 

v rámci rozsáhlého počtu kapitol věnující se atmosféře, počasí či mořských proudům. Opět 

byla oceněna i jednoduchost práce se samotným geoportálem a možnost vlastní volby 

ukazatelů. 

Geoportálem přiřazeným k největšímu počtu tematických celků se stal Historický GIS, 

a to z důvodu komplexnosti dat a velkého didaktického přínosu. Jinými slovy, v případě, že se 

pro jedno téma jevilo více možných goportálů, Historický GIS se na základě kritérií jevil jako 

do výuky přínosnější a byl přiřazen k celkem pěti tematickým celkům. Druhým nejčastěji 

přiřazovaným geoportálem se stal Národní portál INSPIRE (Příloha 10). Tento geoportál 

obsahuje více než 100 mapových vrstev, tudíž se dala najít vrstva téměř ke každému 

tematickému celku. Jeho přehlednost a možnost nějaké vlastní tvorby v rámci geoportálu 

však není hodnocena příliš vysoko, to hlavně z důvodu složitosti nalezení vhodné vrstvy 

a jejího následného nahrání do mapového pole. Z tohoto důvodu byl tento geoportál 

přiřazen pouze ke čtyřem tematickým celkům. 

 

4.2 Internetový portál pro učitele 

Jedním z výsledků této práce je internetový portál pro učitele Geoportály pro výuku 

geografie (2018). Tato část byla vytvořena z potřeby naplnit jeden z hlavních cílů práce, 

 

Obrázek 2: Úvodní strana internetového portálu 
Zdroj: vlastní 
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kterým bylo zacílit na co největší okruh uživatelů, v tomto případě především na učitele 

středních škol. Na rozdíl od samotné tištěné formy závěrečné práce je vytvořený internetový  

portál jednodušeji vyhledatelný, a tím pádem šiřitelný mezi více uživatelů. Dále je výhodou 

portálu snadnější orientace. Ta je zajištěna především díky možnosti přímých odkazů, menu 

a různého způsobu seřazení jednotlivých vybraných geoportálů.  

Samotný internetový portál obsahuje úvodní stranu s možností výběru ze dvou dělení 

(Obrázek 2). Prvním způsobem je dělení na základě 19 tematických celků. Kdy jsou po 

vybrání jednotlivých tematických celků zobrazovány geoportály k nim přiřazené jakožto 

nejvhodnější (Obrázek 3). Druhou možností je zobrazení abecedního seznamu geoportálu. 

V obou případech se po vybrání, kromě názvu geoportálu a odkazu na něj, zobrazí rovněž 

informace a zhodnocení geoportálů. 

 

Obrázek 3: Ukázka z internetového portálu 
Zdroj: vlastní 

 

4.2 Možnost využití portálů pro učitele 

Samotná existence přehledu geoportálů vhodných pro výuku, však stále nezaručuje 

dostatečné využití jejich potenciálu ve výuce. Z tohoto důvodu byly v této práci zmíněné 

rovněž práce obsahující konkrétní úlohy, či pracovní listy pro výuku spojenou s českými 

geoportály (Černík 2018; Havelková 2017; Ouředníček, Soukup 2015; Novotná 2012, 2011). 

Vzhledem k nevelkému počtu těchto prací, byl vytvořen jeden pracovní list (Tabulka 5) pro 

práci s geoportálem Surovinový informační systém (2018). 
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Tabulka 5: Pracovní list 

PRACOVNÍ LIST - SUROVINOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Cíle úlohy:  

Umožnit žákům naučit se pracovat s geoportálem a využívání nápovědy týkají se 
ovládacích prvků.  

Seznámit žáky s rozložením surovinových zdrojů v rámci Česka. 

Dopomoci žákům k uvědomění si závislosti výskytu jednotlivých surovin na kvalitě 
ovzduší. 

 

Vzdělávací cíle:  

Žák si vyzkouší práci s geoportály.  

Žák dokáže samostatně rozhodnout, které informace (vrstvy) jsou potřebné pro 
řešení předložených úloh. 

Žák se pomocí geoportálu seznámí s rozložením surovinových zdrojů v rámci Česka. 

Žák dokáže kombinovat informace získané ze dvou mapových zdrojů a vyvozovat 
z nich závěry. 

 

Úkoly:  

1) Seznamte se pomocí nápovědy s funkcemi a jejich ovládáním v rámci Surovinového 

informačního systému (https://mapy.geology.cz/suris/). 

 

2) Pomocí vhodných vrstev určete tři kraje, jakožto hlavní oblasti aktuální těžby. 

a. Která data bylo potřeba nahrát pro získání dostatečného počtu informací 

a které konkrétní vrstvy z nahraných dat byly použity? 

b. Které vrstvy byly v rámci primárně zobrazované vrstvy geoportálu vypnuty, 

aby byla zobrazovaná mapa přehlednější a poskytovala pouze data potřebná 

pro vyřešení jednotlivých úkolů? 

 

3) Na základě informací v atributové tabulce rozhodněte, která surovina v jednotlivých 

oblastech dominuje. 

 

4) Porovnejte výsledky rozložení těžby surovin s mapou znečištění ovzduší SO2 (oxid 

siřičitý). Mapu získáte na adrese https://geoportal.gov.cz/web/guest/map, po 

nahrání mapové kompozice Inspire – Lidské zdraví a bezpečnost – ČHMÚ ovzduší. Lze 

mezi těmito jevy nalézt souvislost? Pokud ano týká se souvislost všech surovin nebo 

pouze konkrétních typů? 
Zdroj: vlastní 
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5. ZÁVĚR 

Tato práce byla vytvořena s cílem zpřehlednit učitelům středních škol orientaci 

v geoportálech a umožnit jim jejich jednodušší implementaci do samotné výuky geografie. 

Během hledání vhodných geoportálů se potvrdil předpoklad, že nalézt vhodný geoportál 

k tematickému celku či probírané látce je časově náročné, a tudíž by přehled při snaze 

zapojení geoportálů do výuky mohl učitelům práci usnadnit.  

Jedním z největších problémů práce bylo zvolit odpovídající metodiku výběru 

a vyhledávání relevantních geoportálů. Vzhledem ke snaze o přehlednost vytvořeného 

internetového portálu bylo potřeba přejmout učební tematické celky, pro které by byly 

geoportály vyhledávány. Nakonec byla jako nejvhodnější možnost dělení do tematických 

celků zvolena certifikovaná metodika Koncepce geografického vzdělávání (Marada a kol. 

2017) a jejích 19 nalezených tematických celků pro střední školy. 

Na základě kritérií výběru a metodiky vyhledávání bylo vybráno třináct relevantních 

geoportálů v českém jazyce a ty byly právě k těmto tematickým celkům přiřazeny. 

Geoportálem přiřazeným k největšímu počtu tematických celků se stal Historický GIS (2013), 

který byl jako nejvhodnější přiřazen k pěti tematickým celkům a Národní portál INSPIRE 

(2018), který byl přiřazen ke čtyřem tematickým celkům. V rámci didaktického přínosu byly 

nejlépe hodnoceny geoportály Historický GIS (2013), Mapa Česka (2018), Analýza výškopisu 

(2015) a Windy.com (2018). Kromě samotného hodnocení byla práce doplněna o přehled již 

vytvořených úloh pro žáky a tento přehled doplněn o jeden pracovní list (Tabulka 5) 

vytvořený autorkou. 

Výsledný internetový portál Geoportály pro výuku geografie (2018) umožňuje 

uživatelům zobrazit vybraných třináct geoportálů na základě dvou dělení. Prvním dělením je 

abecední seznam geoportálů, druhým pak dělení na základě 19 tematických celků. Kromě 

samotných seznamů je ke každému geoportálu doplněna charakteristika a hodnotící tabulka, 

jako je tomu v přílohách této práce. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 - ANALÝZA VÝŠKOPISU 

Odkaz: https://ags.cuzk.cz/dmr/ 

Tematické celky: Mapy a další zdroje geografických dat  

 
Printscreen z aplikace 

 
Jedná se o geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který na základě digitálních 
modelů reliéfu (DMR) pro Česko umožňuje výpočet a zobrazení výškového profilu a viditelnosti. 
Pod ikonou informací se zobrazí informace nejen ohledně ovládání samotné aplikace, ale 
o významu a výpočtu jednotlivých ukazatelů. Kromě stínovaného DMR je možno zobrazit další 
vrstvy týkající se problematiky, jako jsou například vrstevnice, či kótované body. 
 
Aplikace umožňuje žákům seznámení s dalšími geografickými charakteristikami, jakými 
viditelnost a výškový profil jsou. Zároveň si mohou uvědomit, že výpočet vzdálenosti pomocí 
měřítka ve 2D neodpovídá skutečné vzdálenosti, obzvlášť jedná-li se o kopcovitou krajinu. 

 
Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa  ✓   

Interaktivní mapa ✓    

Možnost vyhledávání lokalit ✓  Území Česko 
Legenda ✓    ***** 
Měřítko ✓  Didaktický přínos **** 

Topografický podklad ✓  Uživatelská použitelnost **** 

Průhlednost ✓  Estetičnost  *** 
Obsahuje metadata ✓    POČET 

Možnost měření vzdáleností ✓  Mapové vrstvy  >100 

  



 

 

Příloha 2 - GEOPORTÁL PRAHA 

Odkaz: http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-online 

Tematické celky: Region, plánování, správní členění 

Printscreen z aplikace 

Jedná se o poněkud netypický obecní portál, který kromě tradičního zobrazení územního plánu 

a informací ohledně ÚSES (Územní systém ekonomické stability) a dalších povinných plánů 

v rámci obce, disponuje rozsáhlým množstvím doplňujících tematických vrstev. Paradoxní je fakt, 

že právě územní plán je jednou z nejméně přehledných vrstev geoportálu a orientace v něm je 

složitá. Obecně je však ovládání geoportálu velice jednoduché. Po zobrazení jednotlivé vrstvy se 

automaticky zobrazí legenda a možnost zprůhlednění. 

 

Regionální geoportál vhodný pro seznámení žáků s okolím jejich bydliště. Vyskytují se zde velice 

zajímavé vrstvy, jako například Kvalita ovzduší (viz obrázek), které lze porovnat například 

s vrstvou parků či dopravy. Rovněž je zde vrstva týkající se povodní a protipovodňové ochrany, 

což je v Praze velice aktuální a problémové téma. 

 
Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa  ✓   

Interaktivní mapa ✓    

Možnost vyhledávání lokalit ✓  Území Praha 
Legenda ✓    ***** 
Měřítko ✓  Didaktický přínos ** 

Topografický podklad ✓  Uživatelská použitelnost **** 

Průhlednost ✓  Estetičnost  *** 
Obsahuje metadata ✓    POČET 

Možnost měření vzdáleností ✓  Mapové vrstvy  44 

  



 

 

Příloha 3 - GEOVĚDNÍ MAPY 1 : 50 000 

Odkaz: https://mapy.geology.cz/geocr50/ 

Tematické celky: Litosféra 

 
Printscreen z aplikace 

Geoportál poskytovaný Českou geologickou službou (ČGS). Obecně lze říci, že geoportály 

poskytované ČGS jsou uživatelsky velmi přehledné a jejich ovládání je intuitivní. Vyskytuje se 

zde možnost zobrazení nápovědy k Ovládání aplikace. Kromě základních zobrazovaných vrstev 

umožňuje geoportál nahrání dalších vrstev, a to buď vlastních, či doporučených (např. Důlní díla, 

Půdní mapa 1 : 50 000). Ať už nově nahraným, či původně nahraným vrstvám lze měnit jejich 

pořadí zobrazování a průhlednosti, a tím umožňuje porovnávání. 

 

Právě možnost nahrání vrstvy Půdní mapa 1 : 50 000 dává žákům možnost prozkoumat, 

na jakém geologickém podloží se nejčastěji vyskytuje konkrétní typ půd a naopak. V tomto 

případě je ovšem potřeba předem vybrat vhodné území, jelikož Půdní mapa nezobrazuje celé 

území Česka. Další výhodou aplikace je rozsáhlé množství informací v atributové tabulce, kde se 

dá zjistit například, ze které ho období, která hornin pochází. Toto je možno zjistit nejen 

v atributové tabulce jednotlivých oblastí, ale i při zobrazení legendy. 
Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa  ✓   

Interaktivní mapa ✓    

Možnost vyhledávání lokalit ✓  Území Česko 
Legenda ✓    ***** 
Měřítko ✓  Didaktický přínos *** 

Topografický podklad ✓  Uživatelská použitelnost **** 

Průhlednost ✓  Estetičnost  *** 
Obsahuje metadata ✓    POČET 

Možnost měření vzdáleností ✓  Mapové vrstvy  14 



 

 

Příloha 4 - HISTORICKÝ GIS 

Odkaz: www.historickygis.cz/aplikace/mapa.html 

Tematické celky: Obyvatelstvo; Zemědělství; Průmysl; Terciér a kvartér; Kultura a náboženství 

 
Printscreen z aplikace 

Geoportál zobrazuje Interaktivní mapu obyvatelstva mezi roky 1921 a 2011. Informace v mapě 

jsou rozděleny do několika modulů (viz obrázek). Kromě zobrazení informací v mapě je možno 

otevřít graf obsahující doplňující informace. Jedná se například o věkové pyramidy za jednotlivé 

roky nebo sektory hospodaření. 

Kromě zobrazení jednotlivých informací v předem nastavené klasifikaci je možno barevnou 

stupnici pro zobrazovaný jev změnit nebo kompletně nastavit vlastní legendu včetně barev 

a rozsahu intervalů. To umožňuje žáky upozornit například na možnost zkreslení informací při 

nevhodné volbě intervalu a navíc mají žáci možnost lehce proniknout do práce kartografa. 

Všechny dostupné informace jsou zobrazované pro okresy konkrétního roku. Díky tomuto faktu 

je možno žáky upozornit na změnu v rozložení okresů a komplikaci porovnávání hodnot v rámci 

jednotlivých roků. 
 

Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa ✓    

Interaktivní mapa ✓    

Možnost vyhledávání lokalit  ✓ Území Česko 
Legenda ✓    ***** 
Měřítko ✓  Didaktický přínos ***** 

Topografický podklad ✓  Uživatelská použitelnost **** 

Průhlednost  ✓ Estetičnost  **** 
Obsahuje metadata ✓    POČET 

Možnost měření vzdáleností  ✓ Mapové vrstvy  36 



 

 

Příloha 5 - HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM 

Odkaz: https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=AJAX_MAIN&IFR

AME=0&LEGEND_HIDE=0&QUERY_SELECTION=1&FULLTEXT_CHECKED=1 

Tematický celek: Hydrosféra 

 
Printscreen z aplikace 

Tento geoportál poskytuje velké množství vrstev týkajících se hydrologických informací v rámci 

Česka. Informace jsou získávány z databází Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), 

Ministerstva životního prostředí (MŽP), Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. 

Masaryka (VÚT TGM) a jednotlivých správ dílčích povodí. Vzhledem k velkému množství 

informací je nižší přehlednost a složitější ovládání samotného geoportálu. Z tohoto důvodu je 

před samotným použitím vhodné zobrazit si okno Nápověda, kde je přehledně popsáno, co jaký 

prvek v geoportálu umožňuje a jak se ovládá. 

 

Obecně geoportál umožňuje zjistit velké množství informací o hydrologických objektech v rámci 

celého Česka. Žáci si mohou vyzkoušet například vypočítat řádovostní úroveň, určit do kterého 

povodí objekt patří a tyto informace následně zkontrolovat pomocí zobrazení vhodné vrstvy. 
Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa  ✓   

Interaktivní mapa ✓    

Možnost vyhledávání lokalit ✓  Území Česko 
Legenda ✓    ***** 
Měřítko ✓  Didaktický přínos *** 

Topografický podklad ✓  Uživatelská použitelnost ** 
Průhlednost ✓  Estetičnost  ** 
Obsahuje metadata ✓    POČET 

Možnost měření vzdáleností ✓  Mapové vrstva  > 100 



 

 

Příloha 6 - KLIMATICKÁ ZMĚNA 

Odkaz: www.klimatickazmena.cz 

Tematický celek: Atmosféra; Přírodní podmínky; Zemědělství 

 
Printscreen z aplikace 

Jedná se o geoportál, který se snaží poukázat na faktory ovlivněné klimatickou změnou. Kromě 

vývoje teplot zde nalezneme například informace týkající se zemědělství, vodní bilance, či 

lesnictví. Jednotlivé informace lze zobrazit jako samostatnou vrstvu nebo spustit animaci vývoje. 

Vzhledem k tomu, že časová osa vývoje je namodelovaná až do roku 2090, lze rovněž vybírat 

model predikce. Jednotlivé informace a způsob jejich zjištění se nachází pod odrážkou metodika.  

 

Didaktický přínos lze kromě samotného mapového pole spatřit ve velkém množství doplňujících 

textových informací. Tyto informace se věnují především možné adaptaci v jednotlivých 

oblastech, které by mohly dle autorů pomoci ať už zmírnit, či se vyrovnat s klimatickou změnou. 

 
Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa ✓    

Interaktivní mapa  ✓   

Možnost vyhledávání lokalit  ✓ Území Česko 
Legenda ✓    ***** 
Měřítko ✓  Didaktický přínos **** 
Topografický podklad ✓  Uživatelská použitelnost *** 
Nastavitelná průhlednost ✓  Estetičnost  ** 
Obsahuje metadata ✓    POČET 

Možnost měření vzdáleností  ✓ Mapové vrstvy   98 



 

 

Příloha 7 - MAPA ČESKA 

Odkaz: www.mapaceska.cz 

Tematické celky: Mapy a další zdroje geografických dat  

Printscreen z aplikace 

Tento geoportál se od ostatních geoportálů zmíněných v práci výrazně liší. Ostatní geoportály 

jsou zaznamenány hlavně z důvodu tematického obsahu, nicméně tento je zajímavý kvůli 

uživatelským možnostem tvorby map, které nabízí.  

Žák si zde může pomocí jednoduchých příkazů zkusit vytvořit vlastní mapu. Základní data 

v atributových tabulkách jsou pouze o rozloze a počtu obyvatel administrativních celků (kraje, 

okresy, správní obvody ORP, obce, městské části a obvody), nicméně vzhledem k ID, které je 

shodné s daty z Českého statistického úřadu (ČSÚ), je možno připojit jakákoliv data, která se na 

ČSÚ dají nalézt. Administrativní celky lze nahrát jako bodovou či polygonovou vrstvu, na základě 

volby pak autor vytváří kartodiagram či kartogram. Jednotlivé klasifikace si autor mapy opět volí 

sám. Kromě toho lze přidávat vlastní GPX záznam. Výsledné mapě se dá rovněž udělit vlastní 

název a vytvořenou mapu exportovat. 
Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa  ✓   

Interaktivní mapa ✓    

Možnost vyhledávání lokalit  ✓ Území Česko 
Legenda ✓    ***** 
Měřítko ✓  Didaktický přínos ***** 

Topografický podklad ✓  Uživatelská použitelnost *** 

Průhlednost ✓  Estetičnost  *** 
Obsahuje metadata ✓    POČET 

Možnost měření vzdáleností  ✓ Mapové vrstvy  dle uživatele 

  



 

 

Příloha 8 - MAPOVÝ SERVER CRR 

Odkaz: mapy.crr.cz 

Tematický celek: Geopolitika, regionální integrace; Globalizace, globální problémy  

 
Printscreen z aplikace 

Jedná se o geoportál, který je vytvořen Centrem pro regionální rozvoj (CRR) a poskytuje řadu 

informací od jednotlivých obcí přes mikroregiony po euroregiony. O vybrané oblasti se v levém 

sloupci zobrazují konkrétní informace (viz obrázek). Nicméně aby se v informačním sloupci 

zobrazovala požadovaná oblast, je nutno mapu zobrazit ve velkém měřítku, jelikož i když 

v podkladové vrstvě se menší obce nemusí zobrazovat, tak při pokliknutí se zobrazí informace 

o nich a ne o nejbližší viditelné obci. Kromě těchto informací poskytuje geoportál i informace 

vycházející ze sčítání dopravy či informace o evropských dotacích a projektech.  

 

Největší didaktický přínos nabízí geopotál právě v souvislosti s euroregiony, evropskými projekty 

a dotacemi. Je zde přítomna vrstva umožňující zobrazit výši dotací a při zobrazení informací se 

dá snadno dostat k projektům, které byly financovány Evropskou unií. Zároveň lze upozornit na 

důležitost přeshraniční spolupráce. 
Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa  ✓   

Interaktivní mapa ✓    

Možnost vyhledávání lokalit ✓  Území Česko 
Legenda ✓    ***** 
Měřítko ✓  Didaktický přínos ** 

Topografický podklad ✓  Uživatelská použitelnost *** 

Průhlednost  ✓ Estetičnost  **** 
Obsahuje metadata ✓    POČET 

Možnost měření vzdáleností ✓  Mapové vrstvy  14 



 

 

Příloha 9 - MAPY GOOGLE – VESMÍR 

Odkaz: www.google.com/maps/@21.0321353,4.6936052,22963938m/data=!3m1!1e3 

Tematický celek: Země jako vesmírné těleso  

 
Printscreen z aplikace 

Tento geoportál zobrazuje 19 vesmírných těles společně s jejich okolím za pomoci snímků 

pořízených v rámci dálkového průzkumu Země (DPZ). Měřítko je společně s informacemi 

o metadatech umístěno v dolní části mapového pole. Po levé straně je rozbalující panel, který 

dává možnost přepínání mezi jednotlivými vesmírnými objekty. Tyto objekty je možno 

přibližovat a otáčet pomocí myši či ovládacího panelu v levé části obrazovky. 

 

Geoportál umožňuje žákům bližší seznámení se satelitními snímky a jejich využitím nejen 

v rámci průzkumu Země, ale i jiných vesmírných objektů. Některé z objektů jsou při 

zobrazení ve větším měřítku doplněny o topografický popis. V největším detailu lze zobrazit 

Zemi. Kromě planet a měsíců mají žáci možnost nahlédnout do interiéru mezinárodní 

vesmírné stanice. 

 
Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa  ✓   

Interaktivní mapa  ✓   

Možnost vyhledávání lokalit  ✓ Území Sluneční soustava 
Legenda ✓    ***** 
Měřítko ✓  Didaktický přínos *** 
Topografický podklad  ✓ Uživatelská použitelnost **** 
Nastavitelná průhlednost  ✓ Estetičnost   *** 
Obsahuje metadata ✓    POČET 
Možnost měření vzdáleností  ✓ Mapové vrstvy   1 



 

 

Příloha 10 - NÁRODNÍ GEOPORTÁL INSPIRE 

Odkaz: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

Tematické celky: Litosféra; Biosféra; Přírodní podmínky; Obyvatelstvo; Zemědělství; Krajina 

a životní prostředí 

 
Printscreen z aplikace 

INSPIRE je národním geoportálem shromažďujícím data sbírána a vytvářena státními 

institucemi. Jedná se o obsahově nejrozsáhlejší český geoportál, což se dá považovat za výhodu, 

jelikož se zde vyskytuje většina celorepublikových veřejně dostupných prostorových informací. 

Nalezení konkrétní vrstvy je však právě kvůli velkému obsahu dat poněkud složitější. Vrstvy jsou 

zde rozděleny do několika celků, které je potřeba nahrát do samotného mapového pole. 

Například na obrázku je do mapového pole nahrána vrstva CORINE Land Cover.  

 

Didaktický přínos lze rozhodně spatřit v tom, že se zde dá nalézt v podstatě odpověď na velké 

množství geografických otázek. Zároveň při zjišťování informací ohledně konkrétních vrstev 

dostaneme jako odpověď data z atributové tabulky, tudíž mohou žáci vidět, jak taková tabulka 

vypadá a jaká data standardně obsahuje. 
Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa  ✓   

Interaktivní mapa ✓    

Možnost vyhledávání lokalit ✓  Území Česko 
Legenda ✓    ***** 
Měřítko ✓  Didaktický přínos *** 

Topografický podklad ✓  Použitelnost ** 
Průhlednost ✓  Estetičnost  *** 
Obsahuje metadata ✓    ČÍSLO 

Možnost měření vzdáleností ✓  Počet vrstev  > 100 



 

 

Příloha 11 - PŮDA V MAPÁCH 

Odkaz: mapy.vumop.cz  

Tematický celek: Pedosféra; Zemědělství 

 
Printscreen z aplikace 

Geoportál zobrazující základní charakteristiky týkající se kvality a typu půd. Jednou z hlavních 

součástí je Základní charakteristika BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka), kde jednotlivé 

složky vyskytující se v této charakteristice mají vlastní vektorovou vrstvu. Informace o zobrazené 

vrstvě na konkrétním místě lze získat pomocí využití nástroje Dotaz v mapě. Přes otevřené okno 

se lze pak jednoduše dostat i na informace o parcele v rámci katastru nemovitostí, či zjistit 

informace ohledně zobrazovaných vrstev.  

 

Kromě získání informací o jednotlivých vrstvách na detailním území, umožňuje portál žákům 

získat pomocí zobrazení více vrstev a jejich zprůhlednění povědomí o souvislostech, jako je 

například vliv klimatických regionů na půdní typy. Kromě ukazatelů zobrazených v mapě, je zde 

možnost otevřít Popis dat, kde je přehledně popsáno, co jaký ukazatel znamená a jak se 

vypočítává jeho hodnota. To umožňuje žákům seznámení s běžně využívanými hodnotami 

a ukazateli v rámci problematiky.  
 

Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa  ✓   

Interaktivní mapa ✓    

Možnost vyhledávání lokalit ✓  Území Česko 
Legenda ✓    ***** 
Měřítko ✓  Didaktický přínos ***** 
Topografický podklad ✓  Uživatelská použitelnost *** 
Nastavitelná průhlednost ✓  Estetičnost  *** 
Obsahuje metadata ✓    POČET 
Možnost měření vzdáleností ✓  Mapové vrstvy   46 



 

 

Příloha 12 - SUROVINOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Odkaz: https://mapy.geology.cz/suris/ 

Tematický celek: Přírodní podmínky; Průmysl 

 
Printscreen z aplikace 

Jedná se o geoportál vytvořený Českou geologickou službou a zobrazuje možnost těžby 

jednotlivých surovin na území Česka. Tyto oblasti jsou zobrazeny pomocí bodových 

a polygonových vektorových vrstev. Ovládání geoportálu je intuitivní a přehledné. Legenda se dá 

zobrazit zvlášť nebo zobrazit po rozbalení jednotlivých vrstev ve volbě Vrstvy. V případě 

rozbalení informací o konkrétním území získáme informace ohledně názvu, těžené surovině, 

stavu využití a popřípadě názvu těžební organizace. 

 

Nicméně i přes jednoduchost ovládání geoportálu je jeho využitelnost ve výuce značně 

omezena. To především z důvodu přítomnosti velkého množství vrstev, pod kterými běžný 

uživatel neví, co přesně si představit a bližší popis a vysvětlení vrstev chybí. Přesto se zde dá 

například poukázat na ohniska surovinových ložisek v Česku, kde se nacházejí jaké suroviny 

a ve kterých oblastech je skryt surovinový potenciál do budoucna. 
Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa  ✓   

Interaktivní mapa ✓    

Možnost vyhledávání lokalit ✓ 
 

Území Česko 
Legenda ✓    ***** 
Měřítko ✓  Didaktický přínos ** 

Topografický podklad ✓  Uživatelská použitelnost **** 

Průhlednost ✓  Estetičnost  *** 
Obsahuje metadata ✓    POČET 
Možnost měření vzdáleností ✓ 
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Příloha 13 - WINDY.com 

Odkaz: www.windy.com/cs 

Tematický celek: Atmosféra; Hydrosféra 

 
Printscreen z aplikace 

Geoportál zobrazuje kromě aktuálního stavu počasí i jeho předpověď a pohyb mořských proudů. 

Samotnou předpověď můžeme zobrazit na základě různých modelů, které lze měnit v pravé 

dolní části mapového pole. Kromě velkého množství ukazatelů, je možno zobrazit i izolinie tlaku. 

 

Pomocí izolinií tlaku lze žákům názorně ukázat jejich vliv na fungování počasí. Izolinie je možno 

zobrazit například s množstvím srážek či teplotou. Navíc lze zobrazované informace zobrazovat 

v různých nadmořských výškách, a poukázat tak na jejich změnu v rámci atmosférických vrstev. 

Na pohybu mořských proudů i větru je možné při zobrazení území v okolí rovníku názorně ukázat 

vliv rotace Země (Coriolisovy síly) na jejich směr v rámci severní a jižní polokoule. 

 
 Hodnotící tabulka 

  ANO NE   

Statická mapa ✓    

Interaktivní mapa ✓    

Možnost vyhledávání lokalit ✓  Území Svět 
Legenda ✓    ***** 

Měřítko  ✓ Didaktický přínos **** 

Topografický podklad ✓  Uživatelská použitelnost *** 

Nastavitelná průhlednost  ✓ Estetičnost  *** 

Obsahuje metadata  ✓   POČET 

Možnost měření vzdáleností ✓  Mapové vrstvy  40 

 


