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Já, Rostislav Nétek, jsem se zúčastnil v termínu 9. 12.  - 11. 12. 2013 mezinárodní 

konference The 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management 

(Gi4DM) ve městě Hanoii, ve Vientamu.  

Jedná se o tradičně největší konferenci v oblasti GIS v krizovém managementu 

s dlouholetou tradicí pod záštitou ISPRS, která udává trendy v dané problematice jak 

z vědeckého tak aplikovaného pohledu. Akce se zúčastnilo cca 40 odborníků z celého světa. 

Nižší počet účastníků byl vyvážen jejich kvalitou, neboť prakticky se jednalo o celosvětovou 

špičku v oblasti krizového managementu, která zde prezentovala své příspěvky. 

Na této konferenci jsem prezentoval příspěvek SMART WEB CLIENT FOR CRISIS 

MANAGEMENT SUPPORT, který řeší vývoj editačního mapového klienta pro potřeby 

Hasičského záchranného sboru. Z pohledu tématu se jednalo o jedno ze stěžejních témat, 

neboť se ukázalo, že podobným konceptem se zabývá několik pracovišť po celém světě. 

V rámci společné diskuze pro celý blok přednášek byl diskutován právě jednotný přístup 

k poskytování prostorových dat vhodný pro krizové řízení. To se ukázalo jako jeden ze 

základních přínosů konference, neboť se na jediném místě během relativně krátké doby trvání 

konference podařilo navrhnout koncept řešící popisovaný problém, který by jinak byl řešen 
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několik měsíců přes komunikační prostředky, nikoliv osobně. Osobní setkání s ostatními 

odborníky na konferenci byla v tomto případě zásadní. 

Během diskuze jsem byl kontaktován hned několika zájemci o konzultaci. Vzhledem 

k faktu, že téma práce vychází z mé disertační práce, jsem navozených kontaktů využil a 

v rámci konference udělal 2 konzultace s dr. A.R. Farhanem z Austrálie a profesorem Nguyen 

Thi Thanh Huongem z Vietnamu. Během konzultací jsem jim detailně předvedl dosavadní 

výsledky práce, které jsme následně podrobili evaluaci a kritice vedoucí k vylepšení výsledků 

disertační práce především z pohledu zapojení nových způsobů webových mapových služeb 

(např. WMTS). 

Na konferenci bylo předneseno množství kvalitních přednášek a především 

nejmodernějších aplikací, z nichž některé předběhli svou dobu. V rámci konference proběhla 

návštěva Citadely Thang Long zapsané v UNESCO. 

Konference byla velmi dobře zajištěna co se týče občerstvení, rauty probíhly prakticky 

v každé přestávce, nicméně se vždy jednalo o tradiční Vietnamská jídla, tedy převážně 

zeleninu, příp. rýži, minimum masa a žádné sladké jak tomu bývá v případě jiných 

konferencí. Druhý den konference jsem se zúčastnil oficiálního gala dinneru, což byla 

jedinečná příležitost k navázání několika zajímavých kontaktů do budoucna.  

Celkově lze konferenci považovat za přínosnou z hlediska navázání nových kontaktů a  

především připomínek k aplikaci resp. stavu disertační práce celosvětovými odborníky. Bylo 

přislíbeno, že sborník příspěvků bude publikován jako impaktovaná publikace na Web of 

Science. Účast na konferenci proto plně splnila svůj účel. 

 

 

V Olomouci dne 15. 1. 2014      Mgr. Rostislav Nétek 
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