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Mapa ti to řekne, tak jen začít mluvit 

Shrnutí 

V této úloze se studenti seznámí s možnostmi geoinformačních systému z pohledu vytvoření mapy a 

mapové prezentace pro vysvětlení prostorových vztahů světa kolem nás. Cílem je zdůraznit a ukázat, 

že jedinci (rostliny, živočichové, člověk) nežijí ve světě kolem nás nezávisle, ale pohybují se v prostoru 

a tím se také navzájem ovlivňují. Postupnými kroky a otázkami jsou studenti vedeny k vymezení 

obsahu mapy (vymezení tématiky), zpracování dříve nasbíraných dat v terénu pomocí pozorování, 

GPS (viz úloha „GPS tě tam dovede“) nebo za použití existujících digitálních zdrojů. Studenti si 

vyzkouší prostorovou analýzu a vytvoření mapového výstupu, který umožní prezentaci výsledku pro 

ostatní. Pro potřeby úlohy bude jako experimentální téma použito posouzení vhodnosti distribuce 

pouličního osvětlení kolem školy či v místě bydliště studentů. Výsledky projektu lze prezentovat 

formou vytvořených map (výstava ve třídě), případně ve formě internetové prezentace (dynamické 

mapy). Závěrem je vhodné nad mapou diskutovat danou problematiku. 

Cílová skupina 

Střední škola (2. stupeň základní školy), 15 – 20 studentů (dle technického vybavení učeben) 

Časová náročnost 

2 vyučovací hodiny (90 minut) v počítačové učebně. Úlohu lze modifikovat dle vstupních dat a 

časového prostoru. 

Prostorové požadavky 

Počítačová učebna (PC s GIS nástroji), již naměřená (sesbíraná) data z terénu (GPS apod.) 

Klíčové otázky 

 Jak ovlivňuje umístění umělých objektů (např. pouliční lampy) naše životní prostředí?  

 Jakým způsobem je možné zobrazit jevy a objekty (např. lampy) na mapě, která by co možná 

nejlépe informovala čtenáře? 

 Co může určovat a ovlivňovat umísťování nových prvků do krajiny/města? 

 Je vždy nutné uměle osvětlovat celý prostor kolem nás (ulice, náměstí apod.)? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti si vyvodí informace o tvorbě mapové kompozice v prostředí GIS software. 

 Studenti získají poznatky o prostředí, kde žijí a potencionálním velikosti světelného znečištění 

v dané oblasti. 

 Studenti si procvičí jednoduchou prostorovou analýzu pomocí nástrojů GIS (jak jsou objekty 

rozmístěné v prostoru, existují vztahy mezi objekty apod.). 

 Studenti získají poznatky o dalším „jazyku“ – „mapovém jazyku“ a kartografických 

vyjadřovacích prostředcích. 
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Návaznost na RVP 

Gymnázia a střední odborné školy: vzdělávací oblast Člověk a příroda 
Obor biologie (tématika ekologie a životní prostředí) 
Geografie - přírodní prostředí, regiony a geografické informace a terénní vyučování 

Materiál 

Počítač s připojením na internet, software pro GIS, plátno a dataprojektor. Vhodný GIS software ke 
stažení zdarma: 

Quantum GIS (http://www.qgis.org) 
gvSIG (http://www.gvsig.org) 
openJump (http://www.openjump.org) 
 Pro všechny uvedené platí následující: 

 Rozšířené open source GIS nástroje pro vizualizaci a analýzu prostorových dat. Obsahují 
všechny základní funkce, další analytické funkce lze pro zvídavé studenty přidat pomocí 
rozšíření („pluginů“) 

 Existuje česká lokalizace 

 Velice podobná filosofie ovládání jako profesionální GIS program ArcGIS (hojně rozšířený ve 
státní správě, samosprávě i výzkumu v ČR) 

ArcGIS Explorer Desktop (http://www.esri.com/software/arcgis/explorer) 

 Volně stažitelný a použitelný GIS nástroj pro prohlížení prostorových dat, který umožňuje i 
základní vizualizaci a následně i distribuci mapových výstupů 

 Úzce napojený na profesionální GIS programy ESRI (ArcGIS) 

 Velice jednoduchý pro využití veřejných mapových zdrojů na internetu a následnou 
prezentaci vlastního tématu 

 

Podrobné pokyny 

Pojem GIS se v současnosti velmi často objevuje v řadě studií, způsobů a metodikách poznávání 
krajiny a přírody kolem nás. Vychází ze spojení a vymezení dvou oborů lidského bádání – geografie a 
informatiky. GIS = geografický informační (geoinformační) systém. Základním přístupem je získat, 
uložit, analyzovat a vizualizovat jevy a objekty reálného světa kolem nás v digitální podobě. 
Nejčastějším výstupem práce s GIS nástroji je pak mapa, která nám umožňuje zobrazit souvislosti 
mezi objekty, tak jak se v prostoru nacházejí.  Je zřejmé, že grafické zobrazení prostorového rozložení 
jevů ve formě mapy vede často k rychlejšímu pochopení studované tématiky. Proto se mapy používají 
v procesu výuky v řadě předmětů – přírodověda, vlastivěda, biologie, zeměpis, dějepis aj.  

Použití GIS technologie nám nabízí řadu témat pro studenty a skutečně nutí studenty přemýšlet o 
jednotlivých krocích při zpracování. V rámci výuky na střední škole (nebo 2. Stupni ZŠ) je nutné vzít 
v úvahu, že pro danou skupinu žáků není GIS technologie cíl, ale jen nástroj. Proto je ideální spojit 
základní ovládání GIS technologie s výukou v hodině informatiky. Základní ovládání GIS nástroje 
(software) je možné zvládnout během 2 vyučovacích hodin (další prvek k výuce ovládání textového či 
tabulkového procesoru nebo základům tvorby webových stránek). S touto základní znalostí je možné 
pak aplikovat na úlohy v libovolném předmětu z výše jmenovaných. Ukázka pracovního postupu je 

http://www.qgis.org/
http://www.gvsig.org/
http://www.openjump.org/
http://www.esri.com/software/arcgis/explorer
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v příloze („QGIS_ukazka.pdf“). 
Využití GIS nástrojů (získání základní znalosti tvorby map v GIS) ve výuce bude ukázáno na úloze 

mapování pouličního osvětlení a jednoduchém modelu světelného znečištění v okolí bydliště 

studenta. 

Téma: Umělé osvětlení v životním prostředí 
S rozvojem techniky, lidské společnosti a změny způsobu života dochází k stále většímu posunu k 
využití umělého osvětlení. Nárůst venkovního umělého osvětlení vytváří nežádoucí vedlejší efekty 
známé jako "světelné znečištění". Tímto termínem se často označuje „degradace” noční oblohy.  
Změna ve světelných podmínkách v atmosféře může zapříčinit změny v chování volně žijících 
živočichů, může ovlivnit rostliny i život člověka. Světelné znečištění má dopad v oblasti astronomie i 
ekologie. 
 
Cíl cvičení:  

 Jak jsou rozmístěny lampy v tvém okolí? 
Zdánlivě samozřejmá věc (umělé osvětlení) při pohybu zastavěným územím přináší přirozené 
„prodloužení“ naší aktivní činnosti venku. Jak je umělé osvětlení ulic vnímáno žáky? Jsou 
pouliční lampy rozmístěny všude stejně? Proč se liší jejich frekvence na různých místech? 

 Jak je tvé okolí (ulice, městská část, okolí školy) v noci osvětleno? 
Je nutné mít osvětlenou celou ulici? Je potřeba někde světlo přidat nebo je možné i někde 
světla ubrat? 

 Je možné omezit množství lamp, aby byla ulice stále „bezpečná“? 
Jaké jsou potřeby člověka na umělé osvětlení (bezpečnost, pocit, aktivní noční život apod.)? 

 Jak se změní umělé osvětlení, pokud navrhneme jiný světelný zdroj (výkon, množství světla, 
apod.)? 
Je možné změnou zdroje osvětlení zachovat vhodné světelné podmínky v ulici (LED osvětlení, 
kryty lamp aj.)? 

Výstup: 

 Vytvořit mapu pouličního osvětlení v dané oblasti a ukázat možné varianty změn v rozložení 
pouličních lamp. 

Realizace: 
První částí je ukázka možného dopadu světelného znečištění na život kolem nás. Je možné diskutovat 
nad mapou města, případně ukázat snímky noční krajiny (obrázky osvětlených měst). Zajímavým 
úvodem může být před vlastní úlohou samostatný domácí úkol, kdy se studenti mají večer podívat na 
hvězdnou oblohu z místa, kde je pouliční osvětlení a z místa, kde je světla méně.  
 
Součástí vlastní realizace úlohy jsou 3 části – sběr dat, zpracování a analýza dat, tvorba mapového 
výstupu. Vzhledem ke stále se zvyšující dostupnosti GPS zařízení (turistické GPS, navigace, mobilní 
telefony s GPS přijímačem) není účelem této úlohy popsat způsob získávání dat v terénu. Pro 
demonstraci mohou být použita již předpřipravená data. (Více o sběru dat pomocí GPS viz úloha „GPS 
tě tam dovede“).  Jako podklad mohou sloužit i letecké snímky pro dané území (např. satelitní a 
letecké snímky z Google maps- http://maps.google.com). Vlastní práce se studenty obsahuje 
následující kroky: 
 

 

http://maps.google.com/
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1. Zaměření bodů v terénu  

Identifikace rozsahu osvětlení – po demonstraci lze použít jako samostatnou úlohu nebo domácí 
příprava do hodiny (viz úloha „GPS tě tam dovede“) 

1. Zakreslete do mapy umístění pouličních lamp ve vašem okolí. 
2. Zkuste zakreslit, jak velkou plochu jednotlivé lampy osvítí. 

 
2. Stažení dat z GPS do počítače (viz úloha „GPS tě tam dovede“) 

Pokud nemáme reálná data z terénu (pomocí mapování GPS), je možné data vytvořit na základě 
podkladových map přímo v GIS. V tomto případě je možné celou úlohu udělat v rámci uvedeného 
časového bloku. Popis vytvoření vrstvy (datové sady) přímo v programu GIS je ukázán v příloze 
(„QGIS_ukazka.pdf“). 
 

3. Načtení podkladových dat do GIS programu 
1. Volně dostupné mapové servery 
2. Letecké snímky 

Pokud to možnosti výuky a školy umožňují, tak je vhodné věnovat čas seznámení 
s nainstalovaným GIS programem například v hodině informatiky. V rámci jedné vyučovací 
hodině se studenti seznámí s prostředím, základním ovládáním (přidání dat, pohyb v mapě, 
export a uložení mapy apod.) Ovládání výše uvedených GIS programů je přesto velmi intuitivní a 
lze s nimi pracovat i bez delšího zkoušení předem. Ukázka práce je v příloze „QGIS_ukazka.pdf“ a 
seznam vybraných volně přístupných datových zdrojů na internetu je uveden v příloze 
„Mapa_pracovni_list.pdf“. 
 

4. Definice souřadnicového systému 
Souřadnicový systém je základní aspekt práce s GIS a prostorovými daty. Abychom mohli 
pracovat s různými daty, je nutné je vždy umístit v prostoru. Tímto „umístěním“ je právě definice 
v rámci souřadnicového systému. Pro úlohy se nabízejí 2 souřadnicové systémy - S-JTSK, WGS84.  

 WGS84 je zkratka, která označuje jeden z globálních souřadnicových systémů. Tento 
systém je základní pro GPS. Díky tomu budou pravděpodobně všechna data, která jsme 
pomocí GPS naměřili, v tomto systému. Souřadnice objektů se udávají ve stupních 
(zeměpisná šířka a délka). 

 S-JTSK (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální) je nejčastěji používaným 
systémem ve státní správě a samosprávě u nás. Je navržen tak, aby polohové zkreslení 
objektů bylo v rámci republiky co nejmenší. Souřadnice definuje v metrických jednotkách 
(X, Y). 

Současné GIS systémy umožňují při správné definici načtených dat provádět automatickou 
transformaci jednotlivých systémů. Tím máme zaručeno, že stejná poloha bodů v různých 
datových sadách se zobrazí i na stejném místě v mapě. Pro naši práci je dobré mít jako 
souřadnicový systém zvolen S-JTSK (jednotky se uvádějí v metrech a tak je možné v daných 
jednotkách i počítat plochy, délky apod.). 
Více informací např.: 

http://gis.zcu.cz/studium/gen1/html/ch02s03.html 
http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK 

  
 
 

http://gis.zcu.cz/studium/gen1/html/ch02s03.html
http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK
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5. Analýza potencionálního osvětlení 
1. Rozsah a intenzita osvětlení (literatura, internet) 
2. Jaké existují druhy mezi zdroji světla v rámci pouličního osvětlení? 
3. Jak daleko září lampa před vaším domem? 

Studenti se pokusí odpovědět na uvedené otázky. Následně je možné v GIS software vytvořit 
různě modifikované situace a zobrazit jejich vliv na okolí. Nejjednodušším modelem je kolem 
mapovaných zdrojů osvětlení (body) vypočítat v GIS tzv. obalové zóny (buffer). Obalová zóna 
představuje kruh kolem příslušného bodu v mapě, který je definován vzdáleností ke středu (tj. 
k mapovanému bodu). Dané vzdálenosti (místa osvětlení konkrétní lampou) mohou být stejné pro 
všechny lampy nebo mohou být rozlišené podle druhu (stáří, technologie, aj.) lampy. Praktická 
ukázka postupu je v příloze „QGIS_ukazka.pdf“. 
Je vhodné položit studentům řadu otázek typu: 

 Co by se stalo, kdyby se světlo z lamp zastínilo pouze do určitého směru? 

 Jak bude ulice osvětlena, pokud odstraníme 20% lamp? 

 Jak se změní osvětlení, pokud nahradíme stávající lampy novými s LED technologií 
(úspornější provoz, ale menší vzdálenost dosvitu)? 

Odpovědi lze hledat pomocí umístění (odstranění) nových bodů v mapě nebo změnou „dosvitu“ 
(velikosti obalové zóny).  
 

6. Vytvoření mapového výstupu 
Výsledek naší práce v mapě můžeme uložit a zobrazit (vložit do pracovního listu) 2 způsoby: 

 Prostý export do formátu obrázku („co vidím, to exportuji“) 
o V programu QGIS  volba Menu Soubor – Uložit obrázek 

 Před uložením obrázku vytvořit mapovou kompozici (v rámci formátu stránky se určí 
plocha pro mapu, vložíme měřítko, název mapy, legendu apod.), kterou až následně 
uložíme (tiskneme) ve formátu obrázku (formáty jpg, png, bmp, pdf, eps, …) 

o V programu QGIS  volba Menu Soubor – Nový tvůrce mapy 
o Otevře se okno pro tvorbu mapy a zde výběrem příslušné ikony z horního 

panelu a kliknutí na list papíru umísťujeme jednotlivé prvky mapy (mapové 
okno, legenda, atd.). Jednotlivé prvky můžeme v mapě posunovat, 
zarovnávat, měnit jejich vlastnosti (pravý panel daného okna) apod. 

o Výsledek opět uložíme do souboru obrázku Menu Soubor – Exportovat jako 
obrázek 

 
7. Tisk nebo prezentace a diskuse výsledků ve skupině pomocí projektoru 

Výsledek je možné vytisknout a vlepit do pracovního listu (pracovní list ve formátu A3 apod.). 
Další možností je jednotlivé mapy (obrázky) od studentů shromáždit a pomocí dataprojektoru 
promítnout a nechat studenta komentovat své změny v mapování a rozložení pouličních lamp. 
Pokud bychom měli prostor i v příští vyučovací hodině (např. po týdnu) je možné vybrané mapy či 
celé pracovní listy vyvěsit ve formě „výstavy“ ve třídě a až následně uspořádat diskusi. 
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Společná diskuse v hodině 

 možnost jednotlivé mapy vytisknout a nechat předem prohlédnout studenty („poster 
session”) 

 v rámci práce v GIS je vždy možné navrhnout různé scénáře vývoje - studenti (skupiny 
studentů) mohou diskutovat odlišné návrhy vývoje do budoucnosti 

 jaké jsou dopady navržených řešení  

 diskuse či anketa o grafickém zpracování map 

 soutěž / hlasování o způsobu vizualizace, která nejvíce osloví „nezaujaté” lidi - formování 
veřejného mínění 

Možné modifikace úlohy: 

Uvedené postupy lze použít na studium rozložení a vzájemných vztahů řady jevů a objektů reálného 

světa. Velmi častým úkolem v GIS nástrojích je studium změn krajiny v čase, dále různé mapové 

výstupy, které ukazují aktuální ekologické problémy ve světě. 

Téma: Mapování změn v krajině 

V průběhu osidlování krajiny docházelo a stále dochází k velkým změnám jejího využívání. Od 

neprostupného lesa, přes louky a pastviny k hustě osídleným a zastavěným plochám. Je důležité si 

uvědomit, že člověk krajinu výrazně mění. Tato změna v krajinném pokryvu ovlivňuje nejenom 

estetickou hodnotu krajiny, ale často i chování řady organismů kolem nás. Často jsou změny ve 

využívání krajiny z hlediska životního prostředí rozporuplné a proto je vhodné se i v rámci výuky nad 

danou otázkou zamyslet a ukázat studentům metody, které se popisem krajiny a její změny zabývají.  

Klíčové otázky: 
• Jak se mění krajina v mém okolí? 
• V jakém poměru jsou následující plochy zastoupeny v mém okolí (okres, kraj) - les, louky a 
pastviny, vodní plochy, zastavěné území? 
• Jak se měnil poměr jednotlivých ploch v historii? 
• Jak velká je plocha orné půdy zastavěná pomocí solárních panelů? 

 
Výstup může být mapa změn krajinného pokryvu na základě aktuálních leteckých snímků a 
historických map. 
 
Téma: Aktualita z oblasti životního prostředí 

Je důležité sledovat život kolem nás. Student si zvolí zajímavou tématiku a tu zpracuje pomocí 

internetových nástrojů do formy mapové prezentace. 

• aktuální zemětřesení 
• sesuvy půdy 
• povodně 
• imise plynů v dané oblasti 
• kácení stromů v NP Šumava 
• ... 
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Klíčové otázky: 
• Jak nejlépe prozkoumat daný problém z hlediska prostorového rozložení? 
• Jaké území a proč je zasažené? 
• Existují v dané souvislosti další možné hrozby 

 
Výstup může být internetová stránka obsahující mapu dané problematiky a v bodech popsaná 
potencionální rizika (např. mapa otřesů Země a vyznačená vzdálenost k nejbližším městům spolu 
s počtem jejich obyvatel). 
 

Pracovní list 

Díky prostorovému charakteru dat je nutnou podmínkou prezentovat své výstupy ve formě mapy. 

Proto je vhodné vložit mapové výstupy k otázkám a odpovědím do jednoho pracovního listu. Návrh 

pracovního listu pro danou úlohu je v příloze („Mapa_pracovni_list.pdf“).  Další možností je vedle 

pracovního listu vytvořit „výstavu“ výsledných map a diskutovat nejenom jejich obsah, ale i grafickou 

a kartografickou podobu díla.  
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