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Já, Jana Měřičková, jsem se zúčastnila v termínu od 2. 6. 2013 do 6. 9. 2013 

mezinárodní konference Conference On Spatial Information Theory ve Scarborough ve Velké 

Británii.  

Konference s mezinárodní účastí byla zahájena seminářem „Visually-Supported 

Reasoning with Uncertainty Workshop“. Meritem tohoto workshopu bylo diskutovat ve 

skupinách otázky týkající se nejistoty vizualizace prostorové informace. Mezi řešené 

problémy patřily například: jak bychom měli nejistotu vizualizace hodnotit, jakou roli hraje 

důvěryhodnost vizuální nejistoty či časté nedodání informací o nejistotě, když jsou 

k dispozici. Diskuzi zaštiťovala parafráze MacEachren: Nejistota, co víme a co potřebujeme 

vědět. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1559/1523040054738936#.UkAENc6E1R) 

Na semináři vystoupili se svými výzkumy: V. J. A. Vanacta, S. Bell, J. Cox, A. L. 

Griffin, P. Kubíček a G. McKenzie. Závěrem byly konfrontovány jednotlivé příspěvky, 

přičemž zajímavé bylo sledovat rozdílné názory jednotlivých odborníků na tuto problematiku. 

 

Konference COSIT 2013 měla velmi zajímavý program, jež je možné naleznout na 

http://cosit.info/. Na této konferenci vystoupila řada odborníků s velmi kvalitními 

přednáškami. Mimo jiné zajímavá byla prezentace Jense Riegelsbergera, který pracuje jako 
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výzkumný pracovník v Geo User Experience team. Zaujal mě jeho komentář k „osobním 

mapám“, což jsem s ním po prezentaci krátce probírala. 

Na této konferenci jsem představila projekt Digital aeronautical charts data update 

optimization in the Czech Air Force, který byl také prezentován pomocí posteru. Tento 

výzkum zaujal množství odborníků, kteří přispěli odbornými radami pro další postup. 

Konkrétně Scott Bell z University of Saskatchewan vyjádřil zájem nad řešenou problematikou 

a nabídl konzultaci týkající se interaktivních legend. 

Konferenci uzavřelo kolokvium, kde vystupovali studenti doktorských programů a 

navzájem si sdělovali zkušenosti ze svých projektů. 

Celkově lze konferenci považovat za velmi přínosnou z hlediska výzkumu i 

spolupráce. Účast na konferenci proto plně splnila svůj účel. 

 

 
 

V Olomouci dne 25. 9. 2013      Jana Měřičková 

         

 
  


