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ZPRÁVA
o konferenci absolvované v rámci projektu NeoCartoLink
1. Základní popis konference
Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied pořádají
pravidelně v dvouletém intervalu seminář Aktivity v kartografii. V roce 2012 byl tento seminář
věnovaný památce Ing. JÁNA PRAVDY, DrSc.
Seminář se konal v budově Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě a zúčastnilo se
jej přibližně 60 účastníků z České a Slovenské republiky.

2. Významné příspěvky
Mezi významné příspěvky patřila následující vystoupení:
CHUDÝ F., ŠADIBOL J.: Farebné ortofotomozaiky získané z multispektrálnych snímok ako kartografický
informačný zdroj v oblasti lesníctva
ROSINA K., HURBÁNEK P.: Iteratívna metóda dazymetrického mapovania hustoty zaľudnenia na báze
európskych služieb pre monitoring krajiny
BEJDOVÁ V.: České a slovenské webové interaktívne mapy
VICHROVÁ M.: Kartografické vyjadřovací prostředky obsahu map III. vojenského mapování
KUBÍČEK P.: Srovnání vybraných aspektů vizualizace nejistoty
Kompletní program semináře je k dispozici na http://www.ssgk.sk/programAvK.pdf

3. Prezentace české delegace
Podpořené osoby Alena Vondráková a Alžbět Brychtová měly následující příspěvky:
VONDRÁKOVÁ A.:
kartografii

Význam vybraných netechnologických aspektů mapové tvorby v atlasové

BRYCHTOVÁ A., POPELKA S.: Eye-tracking v kartografii
VOŽENÍLEK V., VONDRÁKOVÁ A.: Kartografie na Katedře geoinformatiky UP Olomouc v letech 20102012

Účastníci měli řadu doplňujících otázek k možnostem využití technologie eye-tracking v kartografii,
k aktivitám Katedry geoinformatiky PřF UP i k metodice výzkumu netechnologických aspektů mapové
tvorby.
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4. Zhodnocení přínosu konference
Cílem účasti na konferenci bylo získání poznatků o současném stavu české a slovenské kartografie.
Jedná se o akci menšího rozměru, kde vystupují čeští a slovenští kartografové z akademického
i soukromého sektoru, aby v krátkosti představili současné projekty, které jsou řešeny. Nižší počet
účastníků umožňuje bohatou přínosnou diskusi a podrobnou výměnu zkušeností a navázání kontaktů
k bližší spolupráci.
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