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ZPŘÍSTUPNĚNÍ HISTORICKÝCH PROSTOROVÝCH
A STATISTICKÝCH DAT V PROSTŘEDÍ GIS
Cílem projektu je zpřístupnit historická prostorová a statistická data
ze sčítání lidu pro využití v prostředí geografických informačních systémů
(GIS). Předpokladem je digitalizace hranic státu, krajů a okresů v letech
1921-2011 pro území současné České republiky a dále městských obvodů
a katastrálních území v Praze. Databáze bude naplněna údaji ze všech
dosavadních populačních cenzů až do úrovně okresů, v Praze do úrovně
katastrálních území. Historický populační vývoj a vývoj národnostní, jazykové, demografické a sociální struktury obyvatelstva vobdobí 1921-2011
bude zpracován ve formě specializovaných map, historického populačního
atlasu, výstavy a odborných publikací.
Projekt zpřístupňuje část českého kulturního dědictví ve formě kartografických a statistických dat a vědeckých textů široké obci uživatelů a
umožňuje využití výsledků výzkumu ve vzdělávání založeném na poznání
národní a regionální identity a kultury. Využívá prostředí GIS a internetu
(IMS) pro prezentaci historického vývoje regionů České republiky v českém
a anglickém jazyce se zaměřením na cílové skupiny studentů, odborníků,
krajanských spolků a ve výuce bohemistiky, demografických, historických,
politologických a geografických souvislostí vývoje českého obyvatelstva
v období od vzniku Československa do současnosti. Tak přispívá k systematickému využívání moderních technologií ve společenských a humanitních
vědách pro vzdělávání nejen v rámci České republiky, ale v globálním měřítku, kde posiluje informovanost o české historii a specifikách jednotlivých
regionů.
Projekt umožní plnohodnotné využití historických informací nejen
zxpopulačních cenzů, ale bude mít široké využití pro práci s libovolnými
historickými daty v průběhu 20. století. Globálním zpřístupněním všech
výsledků projektu projekt přispívá k posílení národní identity České republiky doma i ve světě.
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Dílčí cíle projektu:
DC01 | Vytvořit specializované metodiky tvorby a využití prostorových dat
Dvě metodiky budou obsahovat postupy tvorby a možnosti využití prostorových (geografických)
dat hranic státu, krajů, okresů, obvodů a katastrálních území v Praze vztahujících se k historickým
populačním cenzům konaným v letech 1921-2011.
DC02 | Digitalizovat prostorová data
Cíl spočívá v záchraně narušených, nekompletních nebo zpřístupnění obtížně dostupných mapových
podkladů s administrativním členěním území České republiky a hlavního města Prahy v letech 1921 2011 a zpřístupnění prostorových dat v digitální podobě v prostředí GIS široké veřejnosti.
DC03 | Vytvořit databáze georeferencovaných dat
Cíl spočívá v záchraně narušených, nekompletních nebo zpřístupnění obtížně dostupných statistických
dat vztahujících se ke Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1921-2011.
DC04 | Vytvořit velkoformátové specializované mapy
V návaznosti na předešlé dva cíle budou vytvořeny mapy velkého měřítka s využitím technologií
GIS v několika geografických úrovních pro území České republiky a hlavní město Praha, které
budou dostupné širokému okruhu uživatelů s plným využitím nástrojů GIS. Mapy budou sloužit
kxdokumentaci diferenciace regionálních identit s využitím nejrozsáhlejších a nejúplnějších zdrojů
populační statistiky.
DC05 | Využít výsledky projektu v praxi
Podklady budou zpracovány do formy vhodné pro různé formy vzdělávání, s cílem aplikovat výsledky ve
výuce na gymnáziích a vysokých školách a pro využití v badatelské a správní praxi. Snahou je doplnit
stávající učebnice, učební osnovy a podkladové materiály pro decisní sféru o výsledky projektu.
DC06 | Prezentovat výsledky práce
Cílem je zpřístupnit všechny výsledky projektu širokému spektru uživatelů v českém a anglickém jazyce.
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