Den GIS v Dobříši
V letošním roce se město Dobříš opět zapojilo do akce „Den GIS“. Stejně jako v loňském roce se
hlavní aktivity při pořádání ujal správce GIS, Ing. Radim Weber.
V rámci akce byly uspořádány dvě přednášky. Ve spolupráci s Gymnáziem Karla Čapka v Dobříši
se konala přednáška pro studenty 3. ročníku a septimy jako součást výuky volitelného předmětu
semináře a cvičení ze zeměpisu. Další aktivitou byl workshop pro zaměstnance Městského úřadu
Dobříš.
V úterý 14.11. proběhla přednáška pro studenty Gymnázia. Studenti se seznámili s tím, co je to
GIS, s jeho vývojem, využíváním metod mapování a typů geografických informací, s obsahem
mapového díla a v závěrečné části jim bylo nastíněno využití GIS v jejich dalším studiu a v následné
praxi. První teoretická část byla spíše informativní a výuková pro potřeby semináře. V druhé části
bylo téma již více uvolněné a diskuse se točila okolo budoucího studia GIS skloubené se
zkušenostmi přednášejícího a nemožnosti „vyhnout se matematice“ a dalšího uplatnění
v profesním životě a kariéře. Studenti zjistili, že GIS není jen o práci v ČR, ale vzhledem k propojení
národních a mezinárodních geografických „sítí“ a „mezinárodnímu“ názvosloví skýtá i možnost
uplatnění v zahraničí v různých oborech (ochrana přírody, doprava, armáda, infrastruktura,
záchranný systém, vývojářské práce GIS a další).
Ve čtvrtek 16.11. proběhl ve dvou částech (vzhledem k počtu zájemců a kapacitě „přednáškového
prostoru“) workshop pro zaměstnance Městského úřadu Dobříš. Hlavním úkolem tohoto
workshopu bylo oživení vědomostí o využívání mapového portálu města. Přednášející ukázal
zaměstnancům práci s jednotlivými mapovými aplikacemi a jejich využití pro vlastní práci
a ulehčení při zjišťování potřebných informací z mapy. Byli seznámeni s novými aplikacemi, které
byly spuštěny v letošním (2017) roce a v závěrečné části byl nastíněn další vývoj aplikací pro
potřeby úřadu a veřejnosti. Vzhledem k tomu, že mapový portál prošel v roce 2017 výraznou
modernizací, tak pro většinu posluchačů se jednalo o úplně nové informace.

Celé akce se zúčastnilo přibližně 40 posluchačů (15 studentů a 1 vyučující a cca. 24 zaměstnanců
úřadu).
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