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1. Úvod 

Úkolem práce je vytvořit programový nástroj pro testování vhodnosti použití 

vybrané interpolace na předložený soubor dat. Neméně důležitým úkolem je také 

prověření samotné použité metodiky testování jako objektivního hodnotícího 

nástroje. Výsledkem je nástroj, který na předložených datech prověří několik 

interpolací a z nich vybere jednu, která interpoluje zadaná data s nejmenší chybou. 

Pro testování byly zvoleny soubory teplotních dat, která naměřily vybrané měřické 

stanice Českého hydrometeorologického úřadu (dále ČHMÚ).  

2. Metodika testování 

Metodika testování spočívá v myšlence postupného vynechávání jednotlivých 

naměřených hodnot ze souboru dat, následné interpolaci zbylých dat, odečtení 

vyinterpolované hodnoty ve vynechaném bodě a výsledném porovnání s původní 

měřenou hodnotou. Do souboru vynechávaných bodů nebyly ovšem zařazeny 

okrajové body, ve kterých je předem jasné, že by následná interpolace nebyla 

bezchybná.  

2.1. Hodnotící kritéria 

Hlavním hodnotícím kritériem je zde součet druhých mocnin odchylek 

na jednotlivých vynechaných bodech (v dalším textu jako kritérium kvadrátů 

odchylek). Kde pojmem odchylka o je myšlena celá část desetinásobku 

absolutní hodnoty rozdílu původní hp a nově interpolované hi hodnoty (viz 

vzorec 2.1).  

  ip hho  10   (2.1) 

Např. pro rozdíl -1,234 [°C] činí odchylka 12 [10
-1

 °C]. Celá část desetinásobku 

je zvolena z důvodu zachování stejné přesnosti jako u vstupních dat (přesnost 

0,1 °C), kvadrát je zvolen proto, aby se větší odchylka projevila v hodnocení 

více než menší. Jako vedlejší kritéria a spíše pro porovnání, je také 

vyhodnocována suma odchylek (dále jako kritérium odchylek) a celková suma 

rozdílů na jednotlivých bodech (dále jako kritérium rozdílů). Rozdílem je 

myšlen rozdíl mezi původní hodnotou a interpolovanou. Myšlenkou kritéria 

rozdílů je případné ověření, zda se suma rozdílů může blížit nule, tj. kladné 

a záporné chyby se vzájemně odečtou. Jako nejvhodnější metoda interpolace je 

vyhodnocena taková metoda, která má nejmenší hodnotu kritéria kvadrátů 

odchylek. 
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3. Příprava dat 

Příprava dat spočívala jednak v samotném získání těchto dat, jednak v jejich 

prostorovém umístění a ve vytvoření vektorové bodové vrstvy.  

3.1. Sběr dat 

Po neúspěšném jednání s ČHMÚ o poskytnutí většího souboru dat z celého 

území České republiky, byl zvolen postup sběru uveřejňovaných hodnot 

[CHMU1] z vybraných měřických stanic na území republiky. Tímto způsobem 

byla získána data z 38 stanic. Teploty byly zaznamenávány v přibližně denních 

intervalech mezi 25. 11. až 3. 12. 2009. Výsledkem je 7 souborů hodnot, 

z čehož pouze 2 jsou úplné (soubory č. 6. a 8.), u zbylých 5 chybí údaj 

ze stanice Kopisty (soubory č. 1., 2., 3., 5., 7.), která v té době neposkytovala 

data. Soubor č. 4. byl vyřazen, protože neobsahoval měření z více stanic.  

3.2. Prostorová lokalizace dat 

Prostorová lokalizace spočívala ve zjištění souřadnic měřických stanic. ČHMÚ 

zveřejňuje pouze geografické souřadnice s přesností jedné úhlové minuty, což 

přibližně odpovídá polohové přesnosti 1,2 km v zeměpisné šířce a 1,8 km 

v zeměpisné délce. Tato přesnost nebyla nepovažována za dostatečnou. Proto 

byla pomocí uveřejněných souřadnic, adres stanic, katastrální mapy a ortofota 

[MAP1] jejich poloha zpřesněna. Zpřesnění spočívalo v nalezení stanice 

pomocí výše uvedených podkladů na ortofoto snímku a následném odečtu 

souřadnic ze snímku v systému WGS84 s přesností na 1 úhlovou vteřinu, 

tj. s přesností 20 m v zeměpisné šířce, resp. 30 m v zeměpisné délce. 

U některých stanic na letištích byl problém lokalizovat přesnou polohu měřící 

stanice na snímku, proto byla odečtena souřadnice řídící věže s předpokladem, 

že meteorologická zahrádka se bude nacházet v jejím blízkém okolí. 

Tabulka souřadnic byla pomocí funkce Add XY Data v ArcGIS převedena 

na vektorovou bodovou vrstvu a transformována do systému UTM 33N. 

Následně byla k vektorové vrstvě připojena tabulka měřených teplotních dat. 

Tímto vznikla surová vstupní datová vrstva, kterou byla dále zpracovávána. 

Výsledné rozložení stanic na území ČR ukazuje následující obrázek 3.1. 
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Obr. 3.1.: Rozložení stanic 

 

3.3. Konvexní obálka 

Z důvodu snadné identifikace, které stanice lze při testování vypouštět, bylo 

nutné vytvořit k použité bodové vrstvě konvexní obálku. Obálka bude zároveň 

použita k ořezání interpolovaných rastrů. Po vytvoření obálky bylo možné 

přiřadit k bodům stanic nový atribut, vyjadřující, zda daný bod leží na hranici 

oblasti či nikoliv. Tento atribut byl nazván „Hranicni“ a nabývá hodnoty 1 pro 

stanici tvořící obálku (11 stanic) a 0 pro vnitřní a tudíž vypustitelnou stanici (27 

stanic). Stanice tvořící obálku budu dále v textu nazývat hraniční, stanice ležící 

uvnitř obálky budu označovat jako vypustitelné. Vytvořenou konvexní obálku 

lze vidět na obrázku 3.1. 

3.4. Přidání zkratek 

Během odečtu interpolované hodnoty v bodě rastru, vyvstala nutnost přidat jako 

další atribut zkratku stanice. Volba použití zkratek přišla z důvodu snadného 

pojmenování vytvářených souborů, jelikož některé názvy stanic jsou víceslovné 

a většina obsahuje diakritiku. Zkratka byla použita pro vytvoření shapefile pro 

každou vypustitelnou stanici. Zkratka je dvou až tří písmenná, neobsahuje 

diakritiku a skládá se většinou z prvních písmen názvu stanice, při shodě byla 

zvolena jiná podobná kombinace písmen, případně zažité pojmenování (např. 

pro Karlovy Vary je použita zkratka KV). 
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4. Programová část 

Hlavní součástí práce jsou vytvořené skripty v programovacím jazyce Python, které 

využívají některé funkce z programu ArcGIS. Testovací program je rozdělen 

na jednotlivé skripty, kdy každý skript testuje jednu interpolaci nad jedním souborem 

dat. Popis jednotlivých skriptů je uveden dále. Důvodem vytvoření více skriptů bylo 

jednak hledisko paměťové ale i časové náročnosti testování (viz kap. 4.2). 

K testování byly použity vybrané interpolační metody z nabídky Toolbox ArcGIS, 

konkrétně Inverse Distance Weighing (dále IDW), Kriging a Natural Neighbor. 

Bližší popis a vlastnosti jednotlivých interpolací jsou dostupné v literatuře. 

4.1. Skript „SelectStations“ 

Tento skript patří ještě k přípravné části před samostatným testováním. Slouží 

k vytvoření jednobodových shapefile obsahující vždy jednu vypustitelnou 

stanici. Tento krok je důležitý proto, že při testování byla k získání hodnoty 

rastru v bodě využita funkce „Extract Values to Points“, která potřebuje jako 

jeden ze vstupů bodovou vektorovou vrstvu, podle které odečítá hodnoty rastru 

v daných bodech a vkládá je do atributové tabulky jako atribut RASTERVALU. 

Skript se v podstatě spouští pouze před úplně prvním testováním. Testovací 

skripty následně předpokládají přítomnost shapefile vypustitelných stanic 

v nastaveném adresáři. 

4.2. Skripty pro testování 

Testovací skripty jsou pro každou interpolaci napsané zvlášť, ovšem liší 

se pouze použitou interpolací. Jedná se o skripty „Kriging_komplet.py“, 

„IDW_komplet.py“ a „NaturalNeighbor_komplet.py“. Základem skriptů 

je kursor, který prochází vstupní shapefile s daty a u stanic, kde je atribut 

„Hranicni“ roven nule, zavolá příslušnou funkci. Jedná se o prototypové 

skripty, které by byly v další verzi sloučeny do jednoho skriptu a uživatel by 

prováděl zadání vstupního souboru dat a volbu testované interpolace. 

Funkce ve skriptech vyjme vybranou stanici ze vstupního souboru, provede 

příslušnou interpolaci zbylých dat, pak ořízne rastr dříve vytvořenou konvexní 

obálkou (viz kap. 3.3), následně je využita funkce pro odečet hodnoty rastru 

(viz kap. 4.1), která vytvoří shapefile stejný jako vstupní jednobodový, ale 

navíc s hodnotou rastru v daném bodě jako novým atributem. Pak je odečtena 

interpolovaná hodnota od původní měřené a rozdíl se vrací jako výsledek celé 

funkce. 
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Získaný rozdíl z funkce je zapsán do výstupního textového souboru. Výstupem 

všech testovacích skriptů je textový soubor se získanými rozdíly hodnot. 

Skripty také produkují velké množství vedlejších souborů – každé volání 

funkce vytvoří 3 shapefile a 2 rastry o celkové velikosti 80 MB, což po 

otestování celého souboru dat (27 vypuštěných stanic) jednou interpolací 

dosahuje objemu kolem 3 GB dat, oproti vstupnímu shapefile o velikosti 30 kB. 

Tento obrovský nárůst dat byl také jeden z důvodů pro rozdělení skriptů podle 

jednotlivých interpolačních metod a jejich odděleného spouštění. Druhým 

důvodem byla také časová náročnost testu jedné interpolace, která dosahovala 

od 40 do 220 minut při vypouštění 27 stanic. 

4.3. Zjednodušený model testovacích skriptů 

Strukturu výše popsaných testovacích skriptů představuje ve zjednodušené 

formě následující modelový diagram na obrázku 4.1. Tento diagram byl 

základem pro funkci skriptu používající interpolační metodu Kriging, zbylé 

skripty se liší jen použitou interpolační metodou. 

Obr. 4.1.:Diagram testovací funkce 

 

Diagram představuje základ testovací funkce pro metodu Kriging. Názvy 

meziproduktových vrstev jsou i v dalších případech zachovány ve stejné 

konvenci – „interpolacniMetoda_zkratkaStanice_produkt“. Kde produkt IR 

značí interpolated raster, MR označuje masked raster a P je označení pro point, 
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nebo-li bodovou vrstvu s vypustitelnou stanicí a hodnotou rastru jako novým 

atributem.  

4.4. Výstupní soubor 

Výstupem každého testovacího skriptu je textový soubor s hodnotami rozdílů 

v jednotlivých vynechaných stanicích. Testovací soubor se nachází 

ve vytvořeném podadresáři pojmenovaném jako sloupec s testovacími daty 

a je vždy pojmenován „interpolacniMetoda_nazevSloupce.txt“.  

4.5. Skript pro porovnání výsledků 

Pro vyhodnocení získaných rozdílů byl vytvořen skript „Compare.py“, který 

přečte všechny tři získané výstupní soubory a spočítá pro každou metodu 

výslednou sumu kvadrátů odchylek, sumu rozdílů a sumu odchylek. Získané 

hodnoty kritérií vypíše uživateli na obrazovku i do textového souboru s názvem 

„Hodnoceni_nazevSloupce.txt“. Uživatel již jen pouhým porovnáním 

vypsaných hodnot lehce usoudí na vhodnost použití té které interpolační 

metody, protože nejvhodnější metoda má nejmenší hodnotu součtu kvadrátů 

odchylek. 

Výstup hodnotícího skriptu: 

Testovany soubor dat:  TEST3 

Kriterium: >---< suma((diff*10)^2) >---< suma(diff) >---< suma(diff*10) 

>-----------------------------------------------------------------------------------------<  

Kriging:   >---<  10613  >---<  13.09813023  >---<  387  

IDW:   >---<  8995  >---<  6.88664677  >---<  335  

Nat. Neighbor:   >---<  15555  >---<  14.17101262  >---<  409 

Z výpisu lze snadno nahlédnout, která z interpolačních metod byla výše 

uvedeným kritériem kvadrátů odchylek vyhodnocena jako nejvhodnější. 
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5. Vyhodnocení testování 

V této části jsou představeny možné způsoby hodnocení testování s využitím části 

meziproduktů testovacích skriptů, dále jsou zde předloženy důvody pro vytvoření 

hodnotícího kritéria kvadrátů odchylek (viz kap. 2.1) a následně shrnuty výsledky 

testování pomocí kritéria kvadrátů odchylek pro několik souborů dat.  

5.1. Pomocí interpolovaných rastrů 

Jak je popsáno výše (viz kap. 4.2) základem testovacího skriptu je funkce, která 

provádí selekci stanice, interpolaci rastru a extrakci hodnot z rastru. Následují 

ukázky interpolovaných rastrů pro vybrané interpolační metody při vypuštění 

konkrétní stanice (Čáslav) během testování jednoho souboru dat, konkrétně 

souboru č. 8. (TEST8). Jako možné hodnotící kritérium je použita maximální 

hodnota rozdílového rastru, který vznikne odečtením rastru bez vypuštěné 

stanice od rastru se všemi stanicemi. Veškeré hodnoty rastrů jsou ve stupních 

Celsia. 

5.1.1. Interpolace Natural Neighbor 

Obr. 5.1.: Interpolace Natural Neighbor – kompletní rastr 
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Obr. 5.2.: Interpolace Natural Neighbor – testovací rastr 

 

Obr. 5.3.: Interpolace Natural Neighbor- rozdílový rastr 
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Z interpolovaných rastrů (Obr. 5.1., Obr. 5.2.) je patrná změna hodnot po 

vypuštění stanice Čáslav. Rozsah změny rastru je nejlépe viditelný 

z rozdílového rastru (Obr. 5.3.), kde zabarvená oblast vymezuje prostor, 

kde není rozdíl mezi rastry nulový. Je patrné, že při metodě Natural 

Neighbor ovlivní vypuštění jedné stanice hodnoty rastru jen v blízkém 

okolí této stanice. Ovšem maximální rozdíl mezi rastry činí 1,8 °C. 

5.1.2. Interpolace IDW 

Obr. 5.4.: Interpolace IDW – kompletní rastr 
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Obr. 5.5.: Interpolace IDW – testovací rastr 

 

Obr. 5.6.: Interpolace IDW – rozdílový rastr 
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Z interpolovaných rastrů (Obr. 5.4., Obr. 5.5.) je opět viditelná změna 

hodnot po vypuštění stanice Čáslav. Rozsah změny ukazuje rozdílový 

rastr (Obr. 5.6.), kde opět zabarvená oblast vymezuje prostor, kde není 

rozdíl mezi rastry nulový. Je patrné, že při metodě IDW již dochází 

k mnohem většímu ovlivnění hodnot rastru. Maximální rozdíl činí 

2,2 °C. 

5.1.3. Interpolace Kriging 

Obr. 5.7.: Interpolace Kriging – kompletní rastr 
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Obr. 5.8.: Interpolace Kriging – testovací rastr 

 

Obr. 5.9.: Interpolace Kriging – rozdílový rastr 
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Opět je z rastrů (Obr. 5.7., Obr. 5.8.) patrná změna hodnot po vypuštění 

stanice Čáslav. Rozdílový rastr (Obr. 5.9.) je v tomto případě kompletní, 

tzn. že vypuštění jedné stanice ovlivní hodnoty v celém novém rastru. 

Ovšem rozdíl mezi rastry činí maximálně 0,5 °C. 

5.1.4. Hodnocení 

Při vypuštění pouze jedné stanice lze dojít k závěru, že pro daný soubor 

dat je pořadí vhodnosti použití metod následující: 1. Kriging, 2. Natural 

Neighbor, 3. IDW.  

Tento způsob testování nevyžaduje vytvořené skripty a je také mnohem 

méně časově náročný. Ovšem jak je později ukázáno, nemusí vést 

ke správnému výsledku.  

5.2. Pomocí kritéria kvadrátů odchylek 

Nyní je vyhodnocení stejného souboru dat provedeno pomocí vytvořených 

skriptů a vypočítána vhodnost daných interpolací pomocí hodnotícího kritéria 

kvadrátů odchylek.  

Po provedení testů byla získána následující tabulka (Tabulka 5.1) rozdílů 

a odchylek (viz kap. 2.1). 
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Tab. 5.1.: Rozdíly a odchylky pro soubor č. 8. 
TEST 8 Natural Neighbor Kriging IDW 

čas testu [min] 38 137 41 

Stanice 
Rozdíl  

[°C] 

Odchylka 

[10
-1

 °C] 

Rozdíl  

[°C] 

Odchylka 

[10
-1

 °C] 

Rozdíl  

[°C] 

Odchylka 

[10
-1

 °C] 

Karlovy Vary -0,77809 64 -0,58612 36 -0,67523 49 

Tušimice 0,230828 4 0,208795 4 0,213781 4 

Plzeň-Mikulka 1,146227 121 -0,06791 1 0,226169 4 

Milešovka -3,11337 961 -2,86054 841 -2,9392 841 

Kocelovice -1,35198 196 -1,30295 169 -1,43273 196 

Doksany 2,565955 676 1,621031 256 2,390637 576 

Praha-Ruzyně -0,6029 36 0,158865 4 -0,51012 25 

Praha-Karlov 0,600522 36 1,058765 121 0,574331 36 

Praha-Libuš -0,1305 1 0,610609 36 -0,13526 1 

Temelín -0,79193 64 -1,03826 100 -0,96558 100 

Praha-Kbely -0,46939 25 0,442321 16 -0,2527 9 

Čáslav 1,827336 324 2,304883 529 2,178596 484 

Košetice 1,494294 225 1,568155 256 1,474375 225 

Kostelní Myslová -2,1112 441 -1,91536 361 -1,796 324 

Pardubice -1,09722 121 0,102122 1 -0,52549 25 

Přibyslav -0,68291 49 -0,71101 49 -0,73241 49 

Polom 2,542188 625 1,594326 256 1,646848 256 

Ústí n. Orlicí -0,17917 4 0,054818 1 -0,13941 1 

Svratouch 0,303343 9 -0,12672 1 -0,06661 1 

Náměšť n. Oslavou 0,140051 1 -0,58234 36 0,128718 1 

Dukovany -0,53812 25 -0,89904 81 -0,43838 16 

Luká -1,20031 144 -1,45237 225 -1,27502 169 

Brno-Tuřany 0,632963 36 0,54045 25 0,647902 36 

Přerov -0,41678 16 -1,32828 169 -0,7319 49 

Červená 0,064646 1 0,859807 81 0,933478 81 

Holešov -1,22882 144 -1,15295 144 -0,39941 16 

Ostrava-Mošnov 3,081199 961 3,575 1296 3,32675 1089 

Hodnotící skript spočítal následující součty kvadrátů odchylek, rozdílů 

a odchylek: 

Testovany soubor dat:  TEST8 

Kriterium: >---< suma((diff*10)^2) >---< suma(diff) >---< suma(diff*10) 

>-------------------------------------------------------------<  

Kriging:   >---<  4771  >---<  0.67610593  >---<  275  

IDW:   >---<  4428  >---<  0.72613617  >---<  254  

Nat. Neighbor:   >---<  5065  >---<  -0.06315905  >---<  281 
 

Z výstupu hodnotícího skriptu lze po porovnání hodnot kritéria kvadrátů 

odchylek snadno nahlédnout, že nyní je pořadí vhodnosti použití metod 

následující: 1. IDW, 2. Kriging, 3. Natural Neighbor. Je zajímavé všimnout si 

i časové náročnosti jednotlivých testů, zatímco otestovat metody Natural 

Neighbor a IDW zabralo cca 40 minut, testování metody Kriging potřebovalo 

třikrát více času. Čímž se potvrzuje správnost počátečního rozdělení skriptů 
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podle metod, při jednom společném skriptu by testování zabralo přes 3,5 

hodiny.  

Dále je možné si všimnout, že při použití kritéria součtu rozdílů, je pořadí opět 

trochu jiné: 1. Natural Neighbor, 2. Kriging, 3. IDW. Takže ačkoliv byly 

rozdíly u metody Natural Neighbor větší než u ostatních (viz hodnoty 

odchylek), v součtu se blíží nule.  

Hodnoty kritéria odchylek udávají stejné pořadí jako hodnoty kritéria kvadrátů 

odchylek, ovšem s nižší odlišitelností jednotlivých metod, zvláště metody IDW 

a Kriging. 

5.3. Pomocí kritéria kvadrátů odchylek u více 

souborů dat 

Po testování pěti souborů dat, konkrétně souborů číslo 1, 2, 3, 6 a 8, bylo již 

možno sestavit přehlednou tabulku (Tabulka 5.2.) vývoje součtů kvadrátů 

odchylek pro jednotlivé metody a vykreslit je do grafu (Graf 5.1). Soubory č. 5. 

a 7. nebyly testovány, protože jednotlivá měření neměla 24 hodinový odstup od 

ostatních měření. 

Tabulka 5.2.: Součty kvadrátů odchylek pro soubory dat 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST6 TEST8 

IDW 9941 3779 8995 7269 4428 

Kriging 10905 4569 10613 8102 4771 

Nat. Neighbor 18242 6262 15555 11634 5065 

Graf 5.1 

Součty kvadrátů odchylek pro soubory dat
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Z grafu 5.1. je patrné, že pořadí vhodnosti interpolačních metod se s různými 

soubory podobných dat nemění. Mění se pouze hodnoty odchylek, což je dáno 

změnou hodnot dat v jednotlivých souborech.  

Pokud ovšem je stejná tabulka (Tabulka 5.3.) i graf (Graf 5.2) sestavena 

pro součty rozdílů v rámci jednotlivých testovaných souborů nejsou výsledky 

tak jednoznačné. 

Tabulka 5.3.: Součty rozdílů pro soubory dat 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST6 TEST8 

IDW 6,8285625 -1,1414 6,886647 3,990179 0,726136 

Kriging 15,877901 4,7862 13,09813 6,180592 0,676106 

Nat. Neighbor 18,351188 3,233522 14,17101 8,578068 -0,06316 

Graf 5.2 

Součet rozdílů podle souborů dat
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Z grafu 5.3 je patrné, že pořadí vhodnosti není již tak jednoznačné, z pěti 

souborů jsou tři soubory s pořadím ve shodě, zbylé dva naznačují každý jiné 

pořadí, tzn. pro pět souborů existují tři možná pořadí. Což není možné 

nepovažovat za uspokojivý výsledek, který ovšem potvrzuje správnost použití 

kritéria kvadrátů odchylek.  

Další možností je sestavit tabulku i pro součty odchylek (Tabulka 5.4) 

a vykreslit obdobný graf (Graf 5.3).  
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Tabulka 5.4.: Součty odchylek pro soubory dat 

 TEST1 TEST2 TEST3 TEST6 TEST8 

IDW 409 263 335 325 254 

Kriging 423 275 387 340 275 

Nat. Neighbor 490 318 409 372 281 

Graf 5.3 

Součty odchylek pro soubory dat
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Z grafu 5.3 pro součty odchylek je vidět stejné pořadí vhodnosti interpolací 

jako pro graf 5.1, tedy pro kritérium kvadrátů odchylek. Pouze není tolik 

zvýrazněn rozdíl mezi interpolační metodou IDW a Kriging.  
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6. Závěr 

Po počátečním získání teplotních dat a jejich prostorové lokalizaci, bylo provedeno 

předzpracování, které usnadnilo další kroky během testování.  

V programové části byly vytvořeny skripty, které jednak dokončí předzpracování, 

další otestují data a poskytnou surové výpisy a nakonec byl vytvořen hodnotící 

skript, který uživateli určitým postupem spočítá číselnou hodnotu ze získaných 

rozdílů a jejíž nejnižší hodnota označuje nejvhodnější interpolační metodu 

z testované množiny metod.  

Vytvořené skripty lze po menších úpravách využít i pro další soubory dat jiného 

charakteru než zde uvedená teplotní data. Skripty jsou dostatečné komentovány 

ve zdrojových kódech a nutné úpravy lze snadno identifikovat. 

V poslední části bylo provedeno vyhodnocení metod pomocí rozdílných kritérií 

a postupů, čímž měla být potvrzena správnost volby použitého hodnotícího kritéria 

kvadrátů odchylek. K čemuž také došlo, jelikož použité kritérium kvadrátů odchylek 

poskytovalo jednoznačné výsledky. Stejné výsledky poskytuje i kritérium odchylek, 

ovšem s menší rozlišovací schopností výsledků hodnocení jednotlivých 

interpolačních metod. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že pro zvolená meteorologická data s danou 

nepravidelnou hustotou rozložení po území republiky a daným ročním obdobím, ve 

kterém byla měřena, se ukázala jako nejvhodnější interpolační metoda IDW. Je 

samozřejmě možné diskutovat o charakteru samotných dat, jak by se změnily 

výsledky při jiném ročním období měření, při kombinaci období, při změně hustoty 

měřících stanic. 

Práce bude mít pokračování v rámci předmětu Aplikace GIS, kde bude testovací 

program vytvořen pomocí jazyku VisualBasic for Aplications a bude součástí 

programu ArcGIS. Zároveň bude příležitost otestovat i data jiného charakteru, např. 

gravimetrická.  
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