
 

 

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje 

Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. 
Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu GIS statistiky exportované ze systému 
OK Práce (OKpráce, Ukazatelé). Nástroj vytvoří soubor(-y) ve formátu DBF, které uloží do stejného adresáře 
na disku, kde se nachází zdrojový XLS sešit. V případě, že adresáři už existuje jiný soubor DBF se stejným 
názvem (např. xxx.DBF), je přejmenován na xxx_stary.DBF. 
 
Nástroj XLS2DBF je určen pro analytiky UP a MPSV. Zjednodušuje práci při importu dat a zajišťuje činnosti, 
které by běžný uživatel nebyl schopen provádět bez důkladného návodu a které je nutné provádět v přesně 
definovaném pořadí.  
 
Při importu XLS souborů s použitím nástroje XLS2DBF jsou řešeny tyto úkoly: 

 Verifikace správného pojmenování jednotlivých ukazatelů. 

 Verifikace datových typů a jejich případná změna tak, aby odpovídaly specifikaci. 

 V případě velkého počtu desetinných míst v hodnotě ukazatelů (4 a více) se provádí zaokrouhlení a 
příslušné zkrácení počtu desetinných míst podle specifikace datového typu. 

 Kontrola prázdných hodnot ve zdrojovém XLS a jejich nastavení na zástupnou hodnotu -99 ve 
výsledném DBF tak, aby byly tyto hodnoty při zpracování a vizualizaci odlišitelné od hodnot 0. 

 V místě umístění zdrojového XLS souboru vytvoří výstupní DBF soubor pojmenovaný podle 
schématu. 

 Odstranění prázdných řádků, které jsou součásti listu Ukazatelé ve zdrojovém XLS souboru. 

 
Připravený nástroj získává všechny potřebné informace k provedení všech kontrol a úprav v konfiguračním 
souboru. 
 
Instalační adresář Toolboxu MPSV nástroje obsahuje: 
 
 

MPSV_Nastroje\Dokumentace 
Popis Toolboxu a jednotlivých verzí nástrojů v něm obsažených 
(zatím pouze jednoho). 

MPSV_Nastroje\Skript 
Skripty tvořící funkční jádro jednotlivých nástrojů a jejich 
konfigurační soubory. 

MPSV_Nastroje\TestovaciDataNastroje Testovací data pro ověření funkčnosti nástrojů. 

MPSV_Nastroje\MPSV nástroje.tbx 
Soubor Toolboxu pro instalaci do prostředí ArcGIS Desktop 
9.3.X. 
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Nástroj XLS2DBF je naprogramován v jazyce Python 2.5.1 s použitím modulu arcgisscripting. Modul 
arcgisscripting je nedílnou součásti instalace aplikace ArcGIS Desktop 9.3.X a zpřístupňuje nástroje a funkce 
ArcGIS 9.3.X Desktop v prostředí Python 2.5.1. 
Programový kód je zapouzdřen do nástroje v ArcGIS Desktop a s ním je také distribuován. Aktuální verze 
nástroje 4.6.3. je volně dostupná na stránkách projektu Prostorová analýza nezaměstnanosti1. 
 
Upozornění: 
Při instalaci Toolboxu je nutné nakopírovat celý adresář MPSV_nastroje se všemi jeho součásti. Nestačí 
provést zkopírování pouze souboru MPSV nástroje.tbx! 
 
Před samotnou importem s pomocí nástroje XLS2DBF je NUTNÉ provést úpravu souboru XLS do 
požadovaného formátu: 

 V XLS sešitu musí být na listech určených pro import (typicky Okpráce a Ukazatelé) vždy odstraněn 
první řádek s informací o typu GIS statistiky. První řádek musí po úpravě obsahovat záhlaví 
sloupců2! 

 Je nutné soubor přejmenovat tak, aby neobsahoval znaky s diakritikou! 

Otevření aplikace ArcToolbox a přidání toolboxu MPSV nástroje.tbx mezi systémové nástroje 

Spuštění programu ArcMap, který použijete pro přidání nového toolboxu s názvem MPSV nástroje, se 
provádí vyvoláním nabídky ArcMap. (Start > Všechny Programy > ArcGIS > ArcMap). 

 
Obrázek 1: tlačítko pro spuštění/vypnuti ArctTolboxu 

                                                           
1 http://gis.vsb.cz/pan/cz/ke_stazeni.html 
2 Vzhledem k požadavku na minimální instalační nároky, není možné zajistit smazáni hlavičky XLS bez 
instalace dalších modulů. 
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V prostředí ArcMap vyberte tlačítko Zobrazit/Skrýt okno ArcToolbox 1  pro otevření nabídky ArcToolbox. 
Aplikace ArcToolbox obsahuje kompletní sadu nástrojů pro zpracování prostorových dat a je možno do něj 
přidávat vlastní nástroje. 

 
 
Pro přidání vlastní připraveného toolboxu MPSV nástroje klikněte pravým tlačítkem myši do libovolného 

bílého místa uvnitř ArcToolboxu  2 . V kontextovém menu vyberte položku Přidat toolbox 3 . 

 
Obrázek 2: položka Přidat toolbox v plovoucím menu 

 
Otevře se dialogové okno Přidat toolbox. Nalistujte složku, kde máte uložený obsah instalačního balíčku 

MPSV_nastroje a v ní nejděte soubor MPSV nástroje.tbx 4  a stiskněte tlačítko Otevřít 5 . 

 
Obrázek 3: dialogové okno Přidat toolbox 

 

V aplikaci ArcToolbox se objeví ikonka nevého toolboxu s vaším nástrojem MPSV nástroje 6 . 
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Obrázek 4: úspěšně přidaný toolbox MPSV nástroje 

 
Aby bylo možné využívat toolbox 
MPSV nástroje trvale, je nutné 
nastavení uložit. Klikněte pravým 
tlačítkem myši do libovolného bílého 

místa v rámci ArcToolboxu 7  a 

zvolte možnost Uložit nastavení 8 . 
V kontextovém menu zvolte možnost 

Uložit jako výchozí nastavení 9 . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5: položka Uložit jako výchozí 
nastavení v plovoucím menu toolboxu 
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Spuštění nástroje pro konverzi souboru XLS do DBF 

 
V seznamu všech toolboxu klikněte na tlačítko plus pro rozbalení nabídky v rámci vašeho toolboxu. Pro 

spuštění skriptu pro konverzi sešitu XLS do DBF souboru dvojklikem spusťte skript Spusť XLS2DBF 1 . 

Otevře se dialogové okno Spusť XLS2DBF 2 . 

 
Obrázek 6: dialogové okno Spusť XLS2DBF 
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Práce nástrojem XLS2DBF a jeho nastavení 

Zadání vstupního sešitu XLS pro převod do DBF, klikněte na ikonu Otevřít soubor 1 vedle (pod) polem 

Vstupní soubor. Otevře se další dialogové okno a zde nastavte cestu k uloženému sešitu XLS 2 a stiskněte 

tlačítko Otevřít 3 . 

 
Obrázek 7: tlačítko Otevřít soubor v dialogovém okně Spusť XLS2DBF 

 
Obrázek 8: dialogové okno Otevřít pro načtení souboru XLS 
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V rozbalovacím menu GIS statistika 4 si vyberte příslušnou variantu GIS Statistiky (výběr se provádí podle 
použité GIS Statistiky – jako výchozí varianta je vybrána GIS Statistika GIS0). 
Upozornění: 
Je důležité zvolit správný typ GIS statistiky! V opačném případě import do DBF souboru proběhne, ale 
nedojde při importu ke kontrolám zdrojových dat. 

 
Obrázek 9: rozbalovací menu GIS statistika pro výběr příslušné varianty 

 

Pomocí zaškrtávacích políček zvolte listy, které chcete zkonvertovat – OKpráce nebo Ukazatelé 5 . Název 
výstupního souboru DBF se nastaví automaticky vygeneruje podle zvolené GIS Statistiky a listu.Vytvořený 
DBF se uloží ke zdrojovému XLS. Pokud již existuje v adresáři soubor DBF se stejným názvem, bude původní 

soubor přejmenován na xxx_stary.DBF. Stisknutím tlačítka 6 OK se spustí převod.  

 
Obrázek 10: zaškrtávací políčka pro volbu listů, které budou importované 
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Převedené soubory ve formátu DBF se automaticky přidají do tabulky obsahu v prostředí ArcMap. V tabulce 

obsahu 7 klikněte na záložku Zdroj 8 pro zobrazení převedených tabulek. 

 
Obrázek 11: záložka Zdroj v tabulce obsahu 

 

Upozornění: 
Importované tabulky se automaticky přidají do tabulky obsahu, pokud ja tak nastaveno prostředí ArcMap. 
Ve výchozím nastavení instalace ArcMap je automatické přidávání dat ZAPNUTO. 


