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Základy práce v GIS - ArcGIS Pro 

V rámci kurzu bude posluchačům představena nová filozofie společnosti ESRI a s tím 

související změny v softwarových GIS řešeních, kdy vývojová řada produktu ArcGIS for 

Desktop končí verzí 10.5 a bude, resp. již je, postupně nahrazována novým nástrojem ArcGIS 

Pro.  

ArcGIS Pro přináší uživatelům kromě nového uživatelského rozhraní i nové přístupy do zažitých 

postupů. Všechny mapy, rozvržení panelu nástrojů, tabulky, úkoly, nástroje, i připojení 

k adresářů či databázím se nově uchovávají v jediném souboru. Nové uživatelské rozhraní 

vychází z konceptu Microsoft Office ribbon, který kombinuje hlavní lištu se záložkami a 

kontextovými kartami, boční panely a další. 

ArcGIS Pro usnadňuje přístup k mapám, vrstvám a službám a dalším datům, jež jsou 

k dispozici na portálu organizace nebo na ArcGIS Online. Jeho prostřednictvím lze vytvořené 

výstupy opět snadno sdílet ať už v rámci organizace či veřejně. 

Přestože ArcGIS Pro není novou verzí vývojové řady ArcGIS for Desktop, nýbrž zcela novým 

produktem, jednou z výhod je zachování funkcionality většiny geoprocessingových modelů 

či skriptů v jazyku Python používaných právě v aplikacích ArcGIS for Desktop (ArcMap, 

ArcCatalog). 

Ve své druhé části se pak kurz zaměřuje právě na hlavní odlišnosti a úskalí plynoucí z migrace 

z ArcMap na ArcGIS Pro. Přestože je mezi oběma nástroji v rámci možností zachována shodná 

funkcionalita, dochází ke změnám dílčích pracovních postupů, které jsou v některých případech 

dosti odlišné.  

Kurz je tedy cílen na uživatele se zkušenostmi s prací v ArcMap, ArcCatalog.  

 

Školení je dvoudenní v rozsahu 6 hodin za 1 den. Obsah kurzu koresponduje s nejnovější 

dostupnou verzí ArcGIS Pro 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

© VARS BRNO a.s.  Strana 2 / 2 

 

1. DEN 

 Představení SW ArcGIS Pro – nové uživatelské rozhraní 

 Organizace Projektu 

 Mapa a Scéna (3D) 

 Katalog 

 Import existujících dokumentů 

 Oblíbené položky, šablony projektu 

 Připojení dat, sad nástrojů, modelů a skriptů 

 Licencování ArcGIS Pro (účet a předplatné ArcGIS Online) 

 Přidání dat a Tabulka obsahu 

 Ovládání aplikace (navigace v mapě, editace dat, metadata, analýzy) 

 Atributová tabulka (úprava struktury tabulky, editace, propojení s prostorovými daty, 

export) 

 Symbologie 

 Popisky 

2. DEN 

 Opakování prvního dne 

 Atributové dotazy 

 Prostorové dotazy 

 Geoprocessing (tvorba, výsledky, historie) 

 Spolupráce ArcGIS Pro a Portal for ArcGIS 

 Editace dat – nový SHP, editace bodů linií a polygonů, atributy 

 Mapové výstupy – výkresy 

 Grafy 

 Export do rastru + PDF 

 


