
 

A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební STUDPROG st. doba titul 
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Ba – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Geodézie a kartografie 

Název studijního oboru Geodézie a kartografie/Geodesy and Cartography 

Garant studijního oboru prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 

Obor geodézie a kartografie je ve znamení silného vlivu informatizace, která proniká do všech 

metod sběru, zpracování a vizualizace prostorových dat, jejichž jsou geodeti a kartografové 

tvůrci i zpracovateli. Současně s nárůstem stále náročnějších a sofistikovanějších technologií 

dochází k zvyšování náročnosti doktorského studia. 
 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 

Absolvent bude po ukončení studia schopen interdisciplinární vědeckovýzkumné práce např. ve 

specializaci teoretické a inženýrské geodézie, budování geodetických bodových polí, automatizovaného 

zpracování geodetických informací, návrhu a tvorbě odvětvových GIS, aplikacích dálkového průzkumu 

Země a digitální fotogrammetrie ve spojení s laserovým skenováním, využití možností digitální 

kartografie a robustních mapových serverů a rovněž i v oblasti nejrozsáhlejšího informačního systému 

ve státní správě  ISKN.   

 

Absolvent doktorského studia podle svého odborného profilu nalezne uplatnění nejen v resortu 

zeměměřictví a katastru, ale rovněž ve všech odvětvích, využívajících pro svou rozhodovací a řídící 

činnost geoinformace, jako např. v tvorbě a ochraně životního prostředí, vodohospodářství, v logistice, 

integrovaných záchranných systémech, územním plánování apod.  

 

Absolventi doktorandského studia jsou rovněž seznámeni s nejmodernějšími metodami určování 

polohy, technikami kosmické geodézie, navigace a informačními technologiemi. Důraz je kladen i na 

studium fyzikálních vlastností zemského tělesa. Absolventi disponují dostatečnou matematickou 

erudicí pro řešení složitých problémů fyzikální geodézie a znalostmi matematické statistiky pro 

korektní zpracování měřených dat. 

 

Prioritním cílem navrhovaného doktorského studia je prostřednictvím individuálních studijních plánů 

vychovat nové specialisty oboru geodézie a kartografie, kteří se v co nejkratším časovém horizontu 

budou podílet na aplikacích nových vědeckých a technických poznatků v pokročilých technologiích 

zpracování a především více násobného využívání geodetických a kartografických informací ve státním 

i soukromém sektoru. Dále se absolventi doktorského studia uplatní jako mladí odborní asistenti 

s perspektivou jejich dalšího odborného a pedagogického růstu. 
 

 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) 

Doktorský studijní program se stabilizoval. Oproti předchozí akreditaci došlo  k optimalizaci 

profilujících předmětů studijního plánu. Bylo zrušeno pět předmětů z dvacetidevíti (například 

odstranění předmětu s podobnou náplní) a zavedeny dva nové (posílení oblasti inženýrské geodézie). 

Portfolium předmětů bylo též doplněno o problematiku evropských fondů a propedeutiku. Rovněž 

došlo k omlazení garantů jednotlivý předmětů.  

 

 

 

 

 

 

 
Počet přijímaných uchazečů ke studiu 

v akademickém roce 

V posledních 5 letech je průměrně přijímáno 8 

nových studentů DS 

http://www.fsv.cvut.cz/doktoren/obory/oborgk.php


 

Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Geodézie a kartografie 

Název studijního oboru Geodézie a kartografie/Geodesy and Cartography 

Místo uskutečňování studijního 

oboru 

ČVUT v Praze, Fakulta stavení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

Prostorové zabezpečení studijního programu 

Budova ve vlastnictví VŠ ANO Budova v nájmu – doba platnosti nájmu - 

Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 

Studijní program je zabezpečen studijní literaturou z oblasti stavitelství, geodézie, geomatiky a kartografie 

v Ústřední knihovně ČVUT a literaturou Národní technické knihovny, které se obě nacházejí v kampusu 

univerzity v budově NTK. Dostupnost výpočetní techniky je zabezpečena fakultními počítačovými učebnami a 

specializovanými počítačovými učebnami a laboratořemi. Studenti programu mají možnost aktivně využívat 

výkonné oborové servery s operačními systémy MS Windows a GNU/Linux a specializovaný software z oblasti 

geodézie, geomatiky, kartografie a fotogrammetrie. Pracoviště příslušných kateder jsou vybavena počítačovými 

učebnami s kvalitní výpočetní technikou a potřebným simulačním a grafickým softwarem. Pro experimentální a 

výzkumnou činnost jsou k dispozici odborné laboratoře. Laboratoř fotogrammetrie na FSv ČVUT je největší 

univerzitní laboratoř svého druhu v republice s dlouholetou historií a kvalitním přístrojovým vybavením, pro 

výstupy jsou k dispozici plotr a 2 tiskárny rapide prototyping. 

Laboratoř laserového skenování, která je vybavena impulsním skenerem a fotogrammetrickým skenerem. 

Laboratoř speciálních geodetických měření, vybavená šesti totálními stanicemi inženýrské přesnosti. 

Laboratoř elektronických metod, která je vybavena interferometrem, zařízení pro systémovou kalibraci nivelační 

soupravy, autokolimátorem, několika dálkoměry a totálními stanicemi. 

 

http://www.fsv.cvut.cz/doktoren/obory/oborgk.php


 

Bc – Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Geodézie a kartografie 

Název studijního oboru Geodézie a kartografie/Geodesy and Cartography 

Vstupní požadavky  

Ukončené magisterské studium se zaměřením na oblast věd o Zemi a Vesmíru, zejména na 

oblast geodézie, kartografie, inženýrské geodézie, státního katastru nemovitostí, dálkového 

průzkumu Země a geoinformatiky. Uchazeč odevzdá životopis (vlastnoručně podepsaný 

uchazečem), studijní výsledky během vysokoškolského studia, úředně ověřené kopie dokladů o 

vzdělání (osvědčení o SZZ, ověřená kopie diplomu o udělení akad. titulu), případně další doklady o 

vykonaných zkouškách (ze zvoleného oboru, ze světových jazyků), studující posledního ročníku VŠ 

dodají po složení SZZ/ promoci, soupis publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče a jiné 

aktivity, doporučení (hodnocení) dvou odborníků z oboru, alespoň jedním z nich musí být 

vysokoškolský pedagog. Doporučení musí být důvěrné, tzn. v zalepené obálce, doklad o úhradě 
poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením cizinci, kteří se ucházejí o studium v českém/ 

anglickém jazyce – doklad o vykonání zkoušky v daném jazyce. Uchazeči, kteří předchozího vzdělání 

dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu přihláškou předložit 

potvrzení o nostrifikaci svého diplomu. 

Studijní předměty  
Povinností doktoranda v prezenční formě studia je sestavit individuální studijní plán, který obsahuje 

6 předmětů podle návrhu školitele. Tyto předměty se stanou pro doktoranda povinnými. Školitel má 

možnost dle svého uvážení přidat ještě i volitelné předměty. Uzavřít studijní blok (splnit 6 předmětů, 

anglický jazyk + odbornou rozpravu) je nutno do 2 let při studiu v prezenční formě, do 3 let 

v kombinované formě. 

Každý doktorand má povinnost složit zkoušku z anglického jazyka. Výuka není nutná, pokud jazyk 

ovládá a je schopen složit zkoušku dle požadavků katedry jazyků. 

 

 

 

D01APL – Aplikovaná matematika a numerické metody  

                   Applied mathematics and  ematick methods 

      Garant: doc. RNDr. Petr Kučera, CSc.  

      K101:Katedra matematiky  

D01MST – Matematická statistika  

                   Mathematical statistics 

      Garant: prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. 

      K101:Katedra matematiky  

D01VTP – Vektorový a tensorový počet 

                   Vector and tensor calculus 

      Garant: doc.RNDr. Petr Kučera, CSc. 

      K101:Katedra matematiky 

D02OPT – Optika a optoelektronika              

                   Optics and optoelectronics 

      Garant: prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc., prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. 

      K102 – Katedra fyziky 

D02OPZ – Optické zobrazení a moderní optika 

                   Optics projection and modern optics  

      Garant: prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. 

      K102 – Katedra fyziky 

http://www.fsv.cvut.cz/doktoren/obory/oborgk.php


D05DRP – Doktorandská propedeutika (volitelný) 

                   Postgraduate propedeutics (optional)  

      Garant: doc. Dr. Ing. Václav Liška 

      K105 – Katedra společenských věd 

D26EUF – Evropské fondy- možnost spolufinancování projektů 

                   European funds-possibility of projects co-finance   

      Garant: doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. 

      K126 – Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

D54AIG – Analýza dat v inženýrské geodézii 

                   Data analysis in engineering surveying   

      Garant: doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 

      K154 – Katedra speciální geodézie 

D54GMS – Grafický systém MicroStation 

                   Graphic systém MicroStation  

      Garant: doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.. 

      K154 – Katedra speciální geodézie 

D54GUP – Geodetické úlohy a jejich přesnost  

                   Geodetic problems and  emat accuracy      

      Garant: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa 

      K154 – Katedra speciální geodézie 

D54TMS – Teorie vlivu atmosféry na  ematic 

                   Theory of atmospherics influence on  ematic 

      Garant: prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 

      K154 – Katedra speciální geodézie 

D54TIG – Teoretické základy inženýrské geodézie 

                  Theoretical basis of engineering surveying   

      Garant: doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.. 

      K154 – Katedra speciální geodézie 

D54TMS – Teorie měřicích systémů 

                   Theory of measurement systems 

      Garant: prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 

      K154 – Katedra speciální geodézie 

D55ADV – Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu 

                   Algorithms  and data structures of adjustment calculus 

      Garant: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. 

      K155 – Katedra geomatiky 

D55DFM – Digitální fotogrammetrie 

                   Digital  ematického y  

      Garant: prof. Dr. Ing. Karel Pavelka 

      K155 – Katedra geomatiky  

D55DKN – Digitální katastr nemovitostí 

                   Digital cadastre of real estates  

      Garant: Ing. Petr Souček, Ph.D. 

      K155 – Katedra geomatiky  

D55DMK – Digitální kartografie  

                    Digital cartography 

      Garant: Ing. Růžena Zimová, Ph.D. 

      K155 – Katedra geomatiky  

 

 



 

D55DZP – Digitální zpracování dat DPZ 

                   Digital data processing in remote sensing  

      Garant: doc. Ing. Lena Halounová, CSc. 

      K155 – Katedra geomatiky 

D55FRG – Fyzická a regionální geografie 

                   Physical and regional  ematick  

      Garant: prof. Dr. Ing. Karel Pavelka 

      K155 – Katedra geomatiky 

D53GIN – Geoinformatika 

                   Geoinformatics  

      Garant: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. 

      K155 – Katedra geomatiky 

D55GLS – Globální souřadnicové systémy 

                   Global reference systems  

      Garant: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. 

      K155 – Katedra geomatiky 

D55GPS – Globální poziční systémy (GPS) 

                   Global positioning systems  

      Garant: prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc 

      K155 – Katedra geomatiky 

D55KMV – Kartografické metody výzkumu  

                    Cartographic methods of research 

      Garant: doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. 

      K155 – Katedra geomatiky 

D55KOG – Kosmická geodézie  

                    Space geodesy 

      Garant: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. 

      K155 – Katedra geomatiky 

D55MKT – Matematická kartografie 

                    Mathematical cartography  

      Garant: doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. 

      K155 – Katedra geomatiky 

D55OPC – Objektové programování 

                   Object programming  

      Garant: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. 

      K155 – Katedra geomatiky 

D55TCH – Teorie chyb  

                   Adjustment computations 

      Garant: prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc. 

      K155 – Katedra geomatiky 

 

 

 

 

 
 



Další povinnosti  
Katedra, na níž je prezenční doktorand umístěn, mu může přidělit úvazek do 4 hod. nehonorované 

výuky jako asistentovi. Doktorand v prezenční formě může být současně zaměstnán na řešení 

výzkumných projektů až do výše 75% úvazku 

 

Pro každého doktoranda v prezenční formě studia je povinností absolvovat v rámci svého 

doktorského studia minimálně tříměsíční odbornou stáž na vědeckém pracovišti v zahraničí. 

Požadavky na státní 

doktorskou zkoušku 

 

Konání Státní doktorské zkoušky (dále jen „SDZ“) se řídí čl. 34. SZŘ. Studenti doktorského studia 

v prezenční i kombinované formě mají povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia 

(s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem). 

Tato povinnost se týká studentů, kteří zahájili studium po 31. 8. 2013. Uchazeč předloží seznam 

všech publikací – kopie třech nejvýznamnějších (včetně jejich případných ohlasů). Nutné doložit 

výpisem z VVVS a studii k odborné rozpravě. 

 

Návrh témat prací  
Problematika systémové kalibrace digitálních nivelačních přístrojů 

Metody 3D zaměření povrchů předmětů 

Geodetické kontrolní měření ve výstavbě a aplikace metod matematické statistiky 

Simulace, modelování a statistické zpracování geodetických měření 

Aplikace databázových technologií v digitální kartografii 

Analýza dráhové dynamiky umělých družic 
 
 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D01APL – Aplikovaná matematika a numerické 

metody 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

doc.. RNDr. Petr Kučera, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Vybrané partie z numerických metod algebry a vybrané partie matematické analýzy a 

numerických metod analýzy. Některé numerické metody řešení soustav lineárních 

algebraických funkcí. Obyčejné a parciální diferenciální rovnice a numerické řešení 

obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami. Parciální 

diferenciální rovnice, zvl. eliptické a evoluční rovnice. Numerické řešení parciálních 

diferenciálních rovnic eliptického, parabolického a hyperbolického typu, zvl. metoda sítí a 

variační metody. Integrální rovnice a numerické metody jejich řešení, vybrané partie 

počítačové grafiky a integrální transformace. 

 

 

 

Odborná literatura  
[1] Vitásek E.: Numerické metody, SNTL Praha 1987 

Další literatura podle téma disertační práce. 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D01MST     - Matematická statistika 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Anotace: Základy matematické statistiky, základní pojmy počtu pravděpodobnosti, diskrétní 

a spojitá náhodná veličina, vícerozměrná rozdělení a odhady parametrů rozdělení. 

Seznámení s pojmem testování hypotéz (jednovýběrová, dvouvýběrová analýza), 

s jednoduchou analýzou rozptylu a testy dobré shody a s pojmem regrese 

(jednoduchá lineární regrese, testování hypotéz v regresi, polynomická regrese). 

Různé typy spojitých rozdělení, otázky simulace, zvl. metoda inverzní distribuce a 

zamítací metoda. Vícerozměrné rozdělení. Časové řady, zvl. stacionární časové 

řady a jejich studium v časové i frekvenční doméně. 

 

 

 

 

Odborná literatura  

Základní literatura: 

[1] Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT. 
[2] Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika – příklady, skripta 

ČVUT. 
[3] Hála M., Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika – tabulky, skripta 

ČVUT. 
 

Doporučená literatura. 

[1] Hampacher M., Radouch V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet, skripta ČVUT. 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D01VTP – Vektorový a tenzorový počet 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

doc. RNDr. Petr Kučera, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Transformace bází a transformace souřadnic vektorů, křivočaré souřadnice. Tenzorová 

algebra a analýza v kartézských a křivočarých souřadnicích. Tenzorová funkce a tenzorová 

pole, diferenciální operátory. Tenzory v geodézii, Marussiho tenzor. 

 

Odborná literatura  
[1] Míka: Tenzorový počet, ZČU Plzeň  

[2] Pachová, Frey: Vektorová a tenzorová analýza, SNTL 1964 

[3] Heinbockel: Introduction to Tensor Calculus and Kontinuum Mechanics, Trafford 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D02OPTE    - Optika a optoelektronika 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc., Prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
Základy geometrické, fyzikální a kvantové optiky. Relativistická optika. Základy fyzikální elektroniky. Lasery a 

gaussovské svazky. Moderní oblasti optiky a jejich aplikace v technice (adaptivní optika, gradientní optika, 

nelineární optika, akustooptika, elektrooptika). Zdroje a detektory záření. Fyzikální principy moderních 

optických prvků a přístrojů a jejich aplikace v technice. 

Odborná literatura  

Knihy 

1  D.Halliday, R.Resnik, J.Walker: Fyzika, (Vutium, Brno 2014). 

2  M. Born, E. Wolf, Principles of Optics (7
th
 Ed.), (Cambridge University Press,  

      Cambridge 1999). 

3  B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, 2
nd

 Ed., (Wiley-Interscience, New 

York, 2007). 

 

Skripta 

1  A.Mikš, Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009. 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D02OPZ  - Optické zobrazení a moderní optika 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Maxwellovy rovnice. Materiálové vztahy. Hraniční podmínky. Lineární a nelineární prostředí. 

Elektromagnetické vlny. Polarizace, interference a difrakce elektromagnetických vln. Vyzařování a 

detekce elektromagnetických vln. Geometrická a difrakční teorie optického zobrazení. Základy 

fotometrie a kolorimetrie. Přenosové vlastnosti optických soustav. Metody dekonvoluce v prostorové a 

frekvenční oblasti. Digitální metody zpracování obrazu. Optické prvky s plynule proměnnými 

optickými charakteristikami. 

 

Odborná literatura  

Knihy 

1  D.Halliday, R.Resnik, J.Walker: Fyzika, (Vutium, Brno 2014). 

2  M. Born, E. Wolf, Principles of Optics (7
th
 Ed.), (Cambridge University Press,  

      Cambridge 1999). 

3  B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, 2
nd

 Ed., (Wiley-Interscience, New 

York, 2007). 

4  W. Pratt, Digital Image Processing, 4
th
 Ed., (John Wiley & Sons, New Jersey, 2007). 

 

Skripta   

1  A.Mikš, Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009. 

 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 

Název studijního předmětu D05PDM     - Doktorandská propedeutika     

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

Prezentace a odborná rozprava nad určeným tématem 

Přednášející  

Doc. Dr. ing. Václav Liška, LL.M.,MBA 

Stručná anotace předmětu  

Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a 

vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. 

Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení 

osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru 

výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci, Informace o nejčastějších 

didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti jak se jich vyvarovat.  

 

Odborná literatura  

Základní : 

[1] Čáp, J. Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 2007, ISBN 978-80-7367-273-7 

[2] Kusák, P.; Dařílek, P. Pedagogická psychologie. A. Olomouc: UP v Olomouci. 2000. 

Doporučená: 

[1] Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál. 1995, 1998, 2001. 

[2] Helus, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada. 2006, ISBN 978-80-247-1168-3 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D26EUF        - Evropské fondy – možnost 

spolufinancování projektů 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostí o možnostech získání prostředků z EU fondů a 

národních fondů na financování projektů. Student zpracuje studii proveditelnosti vlastního 

projektu. 

Předmět je obsahově zaměřen na:  

- Potenciál evropských finančních zdrojů plynoucí do ČR a národních zdrojů a prioritní 
oblasti pro jejich využití.  

- Manuál pro sestavení takovýchto projektů (metodologie Studie proveditelnosti) vč. 
podání žádosti o spolufinancování.  

- Finanční, ekonomická, citlivostní a riziková analýza projektů.  
- Kvalifikační kritéria pro vyhodnocení projektů. 

Odborná literatura  

Základní: 

[1] Bukovský, J., Frková, J.: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných 
projektů 
1. vyd. Praha: ČVUT, 2004. 187 s. ISBN 80-01-02881-X.  

[2] Sieber, P: Studie proveditelnosti – metodická příručka. MMR ČR, 2004 
[3] Vilamová, Š.:  Jak získat finanční zdroje EU. Praha: Grada, 2004. 

 

Doporučená: 

[1] Sieber, P: Analýza nákladů a přínosů – metodická příručka. MMR ČR, 2004 
[2] Frková, J. – Bukovský, J.: Vybrané problémy integrace ČR do EU. I. vyd. Praha: ČVUT, 

2003. 174 s. ISBN 80-01-02793-7. 
 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D54AIG  - Analýza dat v inženýrské geodézii 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Náplní je zpracování, simulace či modelování dat zejména z měření inženýrské geodézie. 

Předmět je zaměřen na programové prostředky a možnosti zpracování, analýzy a statistického 

hodnocení. Předpokládá se pochopení a využití vyspělých matematických algoritmů, ať už při 

řešení metodou nejmenších čtverců či jinými metodami vyrovnání nebo řešení. 

V rámci předmětu jsou obvykle řešeny individuálně úlohy související s tématem disertační 

práce s požadavkem funkčního softwarového výstupu. 

Odborná literatura  

[1] Štroner, M. – Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. 

Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6. 

[2] Böhm, J. – Hampacher, M. – Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet, Kartografie, 

Praha 1990. 

[3] Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer 

Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1999. ISBN 3-5406525-74. 

 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D54GMS  - Grafický systém MicroStation 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi 

systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a 

negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování 

nadstaveb a maker. 

Odborná literatura  

[1] Sýkora, P.: Microstation V8 – Podrobná příručka. Computer Press, Praha 2001. 

 



 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D54GUP    - Geodetické úlohy a jejich přesnost 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

Znalost integrovaného prostředí pro vědeckotechnické výpočty MATLAB, maticový počet, 

teorie chyb a vyrovnávací počet 

Přednášející  

Dr. Ing. Zdeněk Skořepa 

Stručná anotace předmětu  

Úlohy protínání, polygonové pořady a geodetické sítě z hlediska jejich přesnosti včetně řešení 

založených na metodě nejmenších čtverců (chybový model, vliv měření a podkladu, 

kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, křivka střední chyby v rovině, izočáry pro 

střední chybu souřadnicovou). 

 

Odborná literatura  

ZÁKLADNÍ: 

[1] SKOŘEPA, Z.: Geodézie 4. Praha, Česká technika – nakl. ČVUT, 2014, 132 s. 

[2] RAO, C. R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha, Academia 

1978. 

[3] HAMPACHER, M. – RADOUCH, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 2. Praha, 

ČVUT 2004. 

[4] BÖHM, J. – RADOUCH, V. – HAMPACHER, M.: Vyrovnávací počet. Praha, SNTL 

1990. 

DOPORUČENÁ: 

[1] KUBÁČEK, L.: Statistical Theory of Geodetic Networks. Zdiby, VÚGTK 2013. 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D54TAG  - Teorie vlivu atmosféry na geodata 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index 

lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosferická refrakce. Dělení refrakčních jevů – délková, 

vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, 

skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na  ematic. 

Odborná literatura  

Základní: 

[1] Brunner F. K. – et all: Geodetic Refraction, Springer-Verlag, 1984 
Doplňková: 

[1] Bednář J. – Zikmunda O.: Fyzika mezní vrstvy atmosféry, Academia, 1985 
[2] Jaňour Z.: Modelování mezní vrstvy atmosféry, Nakladatelství Karolinum, 2001 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D54TIG  - Teoretické základy inženýrské geodézie 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Vytyčování – apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv 

fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací 

techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a 

problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná formulace, metody a jejich 

hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace). 

Odborná literatura  

[1] Štroner, M. – Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. 

Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6. 

[2] Michalčák,O.-Vosika,O.-Veselý,M.-Novák,Z. Inženýrská geodézie I, ALFA, Bratislava 

1985. 

[3] Michalčák,O.-Vosika,O.-Veselý,M.-Novák,Z. Inženýrská geodézie II, ALFA, ISBN 80-

05-00678-0, Bratislava 1990. 

[4] Uren, J. – Price, B.: Surveying for Engineers. 5-th ed., Palgrave Macmillan Ltd. 

Houndmills Basingstoke, Hampshire, 2010. ISBN: 978-0-230-22157-4. 

[5] Schofield, W. – Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann 

(Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8. 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D54TMS  - Teorie měřicích systémů 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Měřicí systém – klasifikace a struktura měřicích systémů; klasifikace snímačů. Transformace 

vybraných fyzikálních veličin na elektrické – snímače na měření délky, úhlu, sklonu\náklonu, 

zrychlení, teploty. Charakteristiky měřicích systémů – statické a dynamické charakteristiky. Analýza 

signálů – klasifikace signálů a jejich analýza, analýza časových řad, komponenty časových řad, filtry a 

filtrace. Automatizované měřicí systémy – nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, 

inerciální. 

Odborná literatura  
Základní: 

[1] Deumlich F. – Staiger R.: Instrumentekunde der Vermessungstechnik, Wichman, 2002 
[2] Ďaďo S. – Kreidl M.: Senzory a měřicí obvody, Vydavatelství ČVUT, 1996 

Doplňková: 

[1] Turán J. – Petrík S.: Optické vláknové senzory, Vydavatel´stvo ALFA, 1990 
[2] KlementevI. Kyška R.: Elektrické meranie mechanických veličín ,Vydavatel´stvo ALFA, 1990 
[3] Ripka P. – Tipek A.: Master Book on Sensors Part A, CTU – Czech Technical University in Prag 
[4] Ripka P. – Tipek A.: Master Book on Sensors Part B, CTU – Czech Technical University in Prag 

 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55ADV     - Algoritmy a datové struktury 

vyrovnávacího počtu 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou počítačového řešení úloh 

vyrovnávacího počtu, především se zaměřením na vyrovnání geodetických sítí. Základní 

témata jsou: objektové řešení a analýza vyrovnání, praktické využití jazyka XML pro popis 

geodetických dat, základní datové struktury (matice, seznamy bodu a seznamy 

nekorelovaných a korelovaných měření, využití dědičnosti při vyrovnání), normální rovnice 

versus ortogonální rozklady matice rovnic oprav, základní vlastnosti soustav úloh 

vyrovnávacího počtu a optimalizace využití paměti (řídké matice), odhady kovariancí 

vyrovnaných veličin a výpočty statistických funkcí pro hodnocení výsledku vyrovnání. 

Odborná literatura  

[1] Koch, K.R.: Parameter Estimation and 21ypothesi Trstiny in Linear Models, 1999, 
Springer 

[2] Golub, G.H.-Van Loan, C.F.: Matrix Computations, 1996, Johns Hopkins Univ. Press 
[3] Cormen, T.H. et al.: Introduction to Algorithms, 2001, MIT Press 
[4] Gamma, E, et al.: Design Patterns, 1995, Addison-Wesley 
[5] Wilcox, R.R.: Introduction to Robus Estimation and Hypothesis Testing, 2005, Elsevier 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55DFM    - Digitální fotogrammetrie 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

Základní znalosti fotogrammetrie 

Přednášející  

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka 

Stručná anotace předmětu  
Předmět je koncipován jako nadstavbový kurz, dodávající rozšířené znalosti z oboru digitální fotogrammetrie. 

Praktické uplatnění digitální fotogrammetrie při dokumentaci historických stavebních objektů, postup při 

snímkování ve specifických podmínkách exteriérů a interiérů, kleneb, plastik, soch aj., editace 3D dat, 

vizualizace a animace. Metody 3D skenování. Praktické uplatnění digitální fotogrammetrie při tvorbě datových 

vrstev GIS. Digitální ortofoto, automatická tvorba DMT, RPAS, image based modelling. 

Odborná literatura  

[1] Pavelka K.: Fotogrammetrie 10,  ČVUT, 2002, 198 stran, ISBN 80-01-01863-6, 2.přepracované 
vydání 

[2] Pavelka K: Fotogrammetrie 20, ČVUT, Fotogrammetrie 20, FS ČVUT, 2003, 193 stran, ISBN   
80-01-02762-7 

[3] Pavelka K, Hodač,J.,Dolanský,T.,Valentová,M.: Fotogrammetrie 30 – digitální metody, 
Vydavatelství ČVUT, Praha 2001 

[4] Kraus, K.: Photogrammetry ; Dümmler Verlag; Bonn 1992., ISBN3-427-78645-5 
[5] Kraus,K.: Laser Scanning; Dümmler Verlag; Bonn 1992 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55DKN     - Digitální katastr nemovitostí 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

Ing. Petr Souček, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je studenty seznámit s Informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN) a 

jeho vazbou na další informační systémy státní správy, zejména na systém Základních 

registrů, jak je definuje zákon č. 111/2009 Sb. 

Obsahové zaměření:  

- Informační systém katastru nemovitostí, 
- Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, 
- legislativní normy, vyhlášky a zákony související s KN,  
- struktura a organizace resortu zeměměřictví a katastru v České republice, 
- Směrnice INSPIRE a její role na ČÚZK, 
- Digitální výstupy z KN, 
- Data a služby poskytované ČÚZK. 

Odborná literatura  

[1] Stránky ČÚZK, http://www.cuzk.cz  
[2] Stránky RÚIAN, http://www.ruian.cz  
[3] Stránky JRC o INSPIRE, http://inspire.ec.europa.eu/ 
[4] Stránky CENIA o INSPIRE, http://inspire.gov.cz/  

http://www.cuzk.cz/
http://www.ruian.cz/
http://inspire.ec.europa.eu/
http://inspire.gov.cz/


 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku 
Název studijního předmětu D55DMK     - Digitální kartografie 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

Práce s cizojazyčnou odbornou literaturou. 

Přednášející  

Ing. Růžena Zimová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíl:  

rozšíření a prohloubení znalostí z kartografie, zejména se zaměřením na moderní metody 

vizualizace prostorových jevů a digitální tvorby kartografických výstupů. 

 

Témata: 

Aplikace digitálních metod při tvorbě kartografických výstupů. Zdroje dat a jejich dostupnost, 

databáze geografických dat na území ČR i v evropském a mezinárodním kontextu. Principy 

tvorby topografických a tematických map, využití software pro tvorbu map. Teoretické 

aspekty digitální kartografie. Kartografické výstupy z GIS. Vizualizace prostorových jevů.  

Webová kartografie.  

Odborná literatura  

základní: 

[1] Voženílek, V., Kaňok, J., a kol.: Metody tematické kartografie – Vizualizace 
prostorových jevů. PřF Univerzita Palackého Olomouc, 2011. 

[2] Voženílek, V.:  Cartography for GIS. Geovisualization and Map Communication. PřF 
Univerzita Palackého Olomouc, 2005. 

[3] Brewer, C.A.: Designing better maps. Esri Press, 2005. 
 

Doporučená: 

[1] Slocum, T. A., et al.: Thematic cartography and geovisualization. Prentice Hall, 2008. 
[2] Dykes, J., MacEachren, A.M., Kraak, M.-J.(eds.): Exploring geovisualization. ICA – 

Elsevier, 2005.   
[3] Kraak, M.-J-., Brown, A. (eds.): Web cartography: developments and prospects. Taylor 

& Francis, 2001.  
[4] Knowles, A.K. (ed.): Placing history – How maps, spatial data, and GIS are changing 

historical scholarship. Esri Press, 2008. 
 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55DPZ  - Digitální zpracování dat DPZ 

 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

Odborný text v rozsahu cca 10 – 20 stran 

Přednášející  

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Operace s obrazy. Předzpracování – radiometrická a geometrická korekce. Zvýraznění obrazu, barevné 

zvýraznění. Nepravé barvy, barevná syntéza. Analýza obrazu. Řízená a neřízená klasifikace. Příznaky 

a snižování rozměrnosti datového souboru. Určení úspěšnosti klasifikace. Zpracování radarových 

obrazových dat. Hyperspektrální data, interakce s GIS; výuka je určena zaměřením disertace 

Odborná literatura  

[1] MacQueen, J.: Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate 

Observations, Proc. of the 5th Berkley Symposium – 1, pp. 281-297, 1967.  

[2] Castleman, K. R.: Digital Image Processing. , 1995 

[3] Manual of eCognition. Definiens, Mnichov, 2002. 

[4] Manual of PCI software. PCI Enterprises, 50 West Wilmot Street, Unit 200E, Richmond 

Hill, Ontario, Canada, 2001. 

[5] Marr, D. and Hildreth, E.: Theory of Edge Detection, R. Kasturi and R.C. Jain (editors) 

Computer Vision, pp. 77-107, IEEE, Los Alamitos, California, 1991. 

[6] Sonka, M., Hlavac, V., Boyle, R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, PWS 

Publishing, 2nd edition, 1999. 

[7] Richards, John A. Remote Sensing Digital Image Analysis, 5th ed. 2013, XIX, 494 pp. 

[8] Soergel, Uwe (Ed.).Series: Radar Remote Sensing of Urban Areas, Vol. 15, 2010 

 

http://www.amazon.com/Kenneth-R.-Castleman/e/B001H9R5JW/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geographical+information+systems/book/978-90-481-3750-3


 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55FGR   - Fyzická a regionální geografie 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

Základní znalosti geografie 

Přednášející  

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka 

Stručná anotace předmětu  

Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geografických 

dat, metodice tvorby geografických studií a geografickém modelování se zaměřením 

regionální aplikace týkající se světa i České republiky. Základní orografické, demografické, 

ekonomické, politické informace, aj. informace potřebné pro studování rozsáhlých 

geosystémů a jejich vizualizaci metodami kartografie a dálkového průzkumu Země. 

Komplexní zpracování geografické studie vybraného zahraničního regionu. Základní báze 

geografických dat ČR – ZABAGED. 

Odborná literatura  
[1] ŠINDLER, P., BAAR, V. (1988): Regionální geografie světadílů a oceánů I, Afrika, Asie, Austrálie a 

Oceánie, Pedagogická fakulta v Ostravě  

[2] VOTÝPKA, J. (1994): Fyzická geografie Evropy. Skripta PřF UK Praha, Praha, 258 s. 

[3] Janoška, M. a kol. (1999): Geologie pro učitele. Olomouc, VUP, 196 s. 

[4] NETOPIL, R. a kol. (1984): Fyzická geografie I. SPN, Praha, 273 s. 

HORNÍK, S. a kol. (1986): Fyzická geografie II. SPN, Praha, 320 s. 

[5] Mištera L. a kol.: Geografie Československé socialistické republiky, SPN, Praha, 1985. 

[6] Kunský J.: Československo fyzicky zeměpisně, SPN, Praha, 1975. 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55GIN     - Geoinformatika 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Předmět je věnován problematice návrhu a tvorby geoinformačních systémů, s důrazem na 

interdisciplinární povahu geoinformatiky, její vazby na geodézii, globální polohové systémy a 

moderní kartografii. Zpracování a archivace geoprostorových dat v prostředí relačních 

databází. Hromadné zpracování a analýzy prostorových dat, jejich prezentace a webové 

služby a vizualizace. Doporučené standardy a formáty dat. 

 

Odborná literatura  

[1] Wilcox, R.R.: Introduction to Robus Estimation and Hypothesis Testing, 2005, Elsevier 
[2] Celko, J.: Joe Celko’s  SQL for Smarties, 2005, Morgan Kaufman Publisher 
[3] Celko, J.: Joe Celko’s Data and Databases, 1999,  Morgan Kaufman publisher 
[4] Moellering, H. et al. eds.: World Spatial Metadata Standards, 2005, Pergamon 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55GIS  - Geografické informační systémy  

 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

Odborný text v rozsahu cca 10 – 20 stran 

Přednášející  

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Koncepce ukládání prostorových dat. Objem, přesnost, manipulace. Metodika tvorby GIS. Stanovení 

cílů a potřeb. Metody vstupu dat, digitalizace. Manipulace s daty v GIS. Modelování v GIS. Aplikace 

GIS pro speciální zaměřeni individuálního studia PhD studenta. 

Odborná literatura  

[1] Internet, International Journal of Geographic Information Systems/Science 
[2]    Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W.: Geographic Information 

and Science, John Wiley  Sons., 2001, 472 pp. 
[3]        Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W.: Geographic Information 

Systems, John Wiley  Sons., 1996, 1296 pp. – kapitoly z prvního vydání dostupné na Wold 
Wide Web: http://www.wiley.com/legacy/wileychi/gis/ 

 

http://www.wiley.com/legacy/wileychi/gis/


 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55GLS – Globální souřadnicové systémy 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem je prohloubení znalostí o metodice a výsledcích tvorby soudobých globálních 

souřadnicových systémů, které vznikají na základě použití pozorovacích metod kosmické 

geodézie. 

Obsah látky: 

Základní principy metod pozorování: metoda GNSS (Globální navigační družicové systémy), 

metoda VLBI (Interferometrie s dlouhými základnami), metoda SLR (měření vzdálenosti 

stanice družice pomocí laseru) a metoda DORIS (dopplerovská pozorování). 

Definice nebeského souřadnicového systému ICRS, definice mezinárodního terestrického 

souřadnicového systému ITRS, parametry orientace Země EOP. 

Realizace ICRS, realizace ITRS, Evropský terestrický systém ETRS a jeho realizace, 

realizace globálních souřadnicových systémů v ČR 

Odborná literatura  

Základní: 

[1] Kabeláč, J., Kostelecký, J.: Geodetická astronomie 10. Skriptum, Vydavatelství ČVUT, Praha 
1998, 254 s., ISBN 80-01-01833-4. 

[2] Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie, Skriptum, 

Nakladatelství ČVUT, Praha 2007, 218 stran, 77 obrázků, ISBN 978-80-01-03605-1 

[3] Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. ml.: Kosmická geodézie, skriptum, Vydavatelství 
ČVUT, 2008 

 

Doporučená: 

[1] IERS Reports za posledních pět let 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55KMV      - Kartografické metody výzkumu 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Státní mapová díla, jejich kartometrické vlastnosti. Systémy kladu a značení mapových listů, 

algoritmizace výpočtu konstrukčních prvků map. Softwarové řešení transformace rovinných i 

prostorových souřadnic v kartografii. Systém MATKART. Obrazy souřadnicových sítí 

v mapě, jejich matematické řešení. Kartografické informace na Internetu. Analýza a 

hodnocení interaktivních infomap. 

Odborná literatura  
 

[1] M.P. Peterson. (2003). Maps and the Internet. London: Pergamon. 
[2] Peng, Z.-R., & Tsou, M. (2003). Internet GIS: Distributed geographic  ematickéh 

services for the internet and wireless  ematic. Hoboken, N.J: Wiley.  
[3] Cajthaml, J. (2013). Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu 

Müllerových map Čech a Moravy. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze. 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55KOG – Kosmická geodézie 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem výuky je získat slušnou orientaci v předmětu z jeho aplikačního hlediska 

Obsah látky: 

Pohyb umělých družic v gravitačním poli Země, vliv negravitačních sil. Rezonance ve 

drahách umělých družic Země. Metody pozorování kosmické geodézie. Geodetické družice a 

družicové mise. Řešení obrácených úloh kosmické geodézie – určení parametrů gravitačního 

pole Země kombinovanými metodami, určení průběhu geoidu, určení časových variací 

gravitačního pole Země. 

Odborná literatura  
Základní: 

[1] Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. ml.: Kosmická geodézie, skriptum, Vydavatelství 
ČVUT, 2008 

 

Doporučená: 

[1] Burša,M., Karský,G., Kostelecký,J.: Dynamika umělých družic v tíhovém poli Země. Academia 
Praha, 1993, 263 p. 

[2] Burša, M., Kostelecký J.: Space Geodesy and Space Geodynamics. Ministry of Defense of the 
CR, 1999, Prague 1999, p. 459, 117 fig., ISBN 80-86049-95-7 a ISBN 80-85469-78-2. 

 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55MKT     - Matematická kartografie 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Základní vztahy v matematické kartografii, zobrazovací rovnice, vlastnosti zobrazení. Určení 

zobrazení „neznámé“ mapy. Metodika návrhu zobrazeni vybraného geografického celku.  

Kritická analýza historických metod zobrazení geoprostoru České republiky – možnost 

optimalizace stávajících zobrazení. Matematická kartografie v zahraničí. 

 

 

Odborná literatura  

 

[1] Hojovec et. al. (1987) Kartografie. Praha: Geodetický a kartografický podnik.  
[2] Talhofer, V. (2007). Základy matematické kartografie. Brno : Univerzita obrany. 

[3] Buchar, P. (2008). Matematická kartografie. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze. 

[4] Cajthaml, J. (2013). Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu 

Müllerových map Čech a Moravy. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze. 

[5] Snyder, J.P. (2007). Map Projections: A Working Manual. USGS. 

 

 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55OPC    - Objektové programování 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  

prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Předmět je zaměřen na aktivní vývoj softwaru a informačních systémů v rámci doktorského 

studia na oboru geodézie a kartografie. Zasahuje proto tematicky do různých okruhů od 

teoretické geodézie až po kartografii a geoinformatiku. Technologie objektového 

programování je zde základem projektově orientované výuky. 

 

U studentů se předpokládá aktivní znalost jazyka C++ (standard 2011), jazyka SQL a 

relačních databází (preferován je systém PostgreSQL a jazyk PL/PSQL, vhodná je alespoň 

základní znalost programování úložných procedur a triggerů). Výuka v předmětu je obvykle 

individuální a je orientovaná na projekty, které vycházejí z hlavního studijního zaměření 

doktoranda. Alternativně k C++ mohou být využívány i další objektové jazyky jako Python a 

Java.  

 

Studenti by měli být předem seznámeni s operačním systémem GNU/Linux a to alespoň na 

uživatelské úrovni.  

 

Odborná literatura  

[1] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language, 2013 (4th edition), Addison-Wesley 
[2] http://www.postgresql.org/docs 
[3] Vandevoorde, D.-Josuttis, N.M.: C++ Templates, 2003, Addison-Wesley 
[4] Martin, R.C.: Agile Software Development, 2003, Prentice Hall 
[5] Gamma, E, et al.: Design Patterns, 1995, Addison-Wesley 

 

 

http://www/


 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo  tematického bloku 
Název studijního předmětu D55TCH -    Teorie chyb 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

Základní znalosti problematiky vyrovnávacího počtu a statistické analýzy měření v rozsahu 

vyučovaném na bakalářském a magisterském stupni studia. Základní programátorské 

dovednosti. 

Přednášející  

Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  
 

Předmět navazuje na výuku vyrovnávacího počtu a matematické statistiky na bakalářském a 

magisterském stupni studia. Cílem je prohloubit znalosti studentů v oboru teorie pravděpodobnosti a 

vyrovnávacího počtu s důrazem na analýzy geodetických a fyzikálních měření, která jsou zatížena 

systematickými a náhodnými chybami. 

 

Součástí předmětu je zpracování projektu zaměřeného na statickou analýzu měření a výsledků v oboru 

studentovi disertační práce. 

 

Náplň předmětu je uzpůsobována konkrétní problematice, kterou se student zabývá v rámci své 

disertační práce. 

Odborná literatura  
 

[1] Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer, 1999 

[2] Mervart, L., Lukeš Z.: Adjustment calculus, skriptum Fsv ČVUT, Praha, 2007 
 

další odborná literatura podle zaměření studentova disertačního projektu 

 

 



 

D – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – přehled 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Geodézie a kartografie 

Název studijního oboru Geodézie a kartografie/Geodesy and Cartography 

Složení oborové rady  

předseda 

prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. K11154 

interní členové 

prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. K 11155 

prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc. K 11155 

prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. K 11102 

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka K 11155 

prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. K 11154 

doc. Ing. Martin Štroner,Ph.D. K 11154 

externí členové 

RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc. VÚGTK Zdiby 

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. FSv STU Bratislava 

prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. VÚGTK Zdiby 

Ing. Jiří Poláček, CSc. ČÚZK Praha 

prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. K155, emeritní profesor ČVUT 

doc. Ing. Josef Weigel, CSc. VUT Brno 
 

Přehled přednášejících  

 

Doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. 

Prof. Ing. Čepek Aleš, CSc. 

Doc. Ing. Frková Jana, Ph.D. 

Doc. Ing. Halounová Lena, CSc. 

Prof. RNDr. Jarušková Daniela, CSc. 

Prof. Ing. Kostelecký Jan, DrSc. 

Doc. RNDr. Kučera Petr, CSc. 

Doc. Dr. Ing. Liška Václav  

Prof. Dr. Ing. Mervart Leoš, DrSc. 

Prof. RNDr. Mikš Antonín, CSc. 

Prof. Ing. Novák Jiří, Ph.D. 

Prof. Dr. Ing. Pavelka Karel  

Prof. Ing. Pospíšil Jiří, CSc. 

Dr. Ing. Skořepa Zdeněk  

Ing. Souček Petr, Ph.D. 

Doc. Ing. Štroner Martin, Ph.D. 

Ing. Zimová Růžena, Ph.D. 

 

 

 

 

 

http://www.fsv.cvut.cz/doktoren/obory/oborgk.php


Školitelé  
 

doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. 

doc. Ing. Halounová Lena, CSc. 

doc. Ing. Rykl Michael, Ph.D. 

doc. Ing. Štroner Martin, Ph.D. 

Ing. Zimová Růžena, Ph.D. 

prof. Dr. Ing. Mervart Leoš, DrSc. 

prof. Dr. Ing. Pavelka Karel 

prof. Ing. Čepek Aleš, CSc. 

prof. Ing. Kostelecký Jan, DrSc. 

prof. Ing. Pospíšil Jiří, CSc. 

prof. Ing. Veverka Bohuslav, DrSc. 
 
 



 

 

E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 

Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Geodézie a kartografie 

Název studijního oboru Geodézie a kartografie/Geodesy and Cartography 

Název pracoviště celkem prof. 

celkem 

přepoč. 

počet p. 

doc. 

celkem 

přepoč. 

počet d. 

odb. as. 

celkem 

z toho s věd. 

hod. 

lektoři asistenti vědečtí 

pracov. 

THP 

Katedra matematiky 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 

Katedra fyziky 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

Katedra společenských věd 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Katedra ekonomiky a řízení ve 

stavebnictví 

1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Katedra speciální geodézie 15 1 1 1 1 10 12 0 0 0 3 

Katedra geomatiky 17 3 3 2 2 10 15 0 0 0 2 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

 

 

 

http://www.fsv.cvut.cz/doktoren/obory/oborgk.php


F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Geodézie a kartografie 

Název studijního oboru Geodézie a kartografie/Geodesy and Cartography 

Pracoviště Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, 

uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru 

Zdroj Období 
 

Katedra matematiky Modelování nehomogenních časových řad B 2009 – 2013 

Katedra fyziky Analyzátory kvality zobrazení optických soustav C 2011 – 2015 

Katedra geomatiky Spoofing robustness Enhancement Technology A 2014 – 2016 

Katedra geomatiky Precise and Robust Navigation enabling Applications in Disturbed 

Signal Environments 

A 2015 – 2016 

Katedra geomatiky Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro 

zachování kulturního dědictví 

C 2012 – 2015 

 

Katedra geomatiky Historický fotografický materiál identifikace, dokumentace, 

interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních 

typů paměťových institucí 

C 2013 – 2016 

Katedra geomatiky Historický fotografický materiál identifikace, dokumentace, 

interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních 

typů paměťových institucí 

C 2013 – 2017 

Katedra speciální geodézie Technologie a systém určující fyzikální a prostorové charakteristiky pro 

ochranu a tvorbu životního prostředí a pro zvýšení potenciálu 

energetických zdrojů 

B 2011 – 2014 

Další doplňující informace k vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 

činnosti související se studijním programem 

 

 

Školící pracoviště zorganizovaly dvě mezinárodní akce: 

  

v roce 2011 23. Symposium CIPA v Praze (228 účastníků z 30 zemí s115 referáty), 

 

v roce 2014 6. mezinárodní konferenci INGO v Praze (56 účastníků z 10 zemí s 41 referátem). 

 

http://www.fsv.cvut.cz/doktoren/obory/oborgk.php


 

Za posledních pět let bylo získáno pět následujících patentů: 

 

Blažek, R. – Skořepa, Z.: Způsob trigonometrického měření svislých posunů při statických zatěžovacích zkouškách stavebních objektů. Patent 

Úřad průmyslového vlastnictví, 302521. 2011-05-19. 

Pavel, M. – Hánek, P.: Odrazný přípravek pro elektronické měření délek. Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 303480. 2012-08-29. 
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