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Oponovaná práce  Hugo-Miroslava Majera „Návrh  databáze letokruhových  chronologií“  splňuje  podmínku  náročnosti

kladenou na bakalářskou práci a má kartograficko-geografický charakter. 

Obsahová stránka

Zadání bakalářské práce si klade za cíl navrhnout prostorovou databázi letokruhových chronologií jako centrální uložiště

datových  podkladů  sloužících  k  predikci  reakce  hlavních  lesních  dřevin  na  klimatickou  změnu.  Dílčí  cíle  jsou

minimalizace redundance uložení dat a zohlední četnosti očekávaných dotazů pro optimalizaci rychlosti dotazů. 

Úvod do problematiky je zpracován přehledně, od databázových systémů pro prostorová data včetně popisu OGC normy

pro  prostorová  data  v  databázi  až  po  stručný  popis  principu  letokruhové  chronologie  a  přehled  existujících

dendrochronologických databází. 

Popis vstupních dat je v kapitole 6. Lze to vnímat jako vymezení vstupních podmínek pro řešení úlohy. Do této kapitoly

by bylo vhodné doplnit ucelený popis struktury vstupních dat, protože to ovlňuje další kroky řešení. Tím by se odstranila

jakákoliv  nejasnost  pro  návrh  databáze.  Návrh  a  implementace  databáze  letokruhových  chronologí  (kapitola  7)  je

dokumentován od vymezení datových požadavků, přes analýzu dat, návrh konceptuálního a logického modelu, procesu

vkládání dat do databáze až po dotazování dat z databáze. Do úvodu kapitoly 7 bych autorovi doporučil vložit kapitolu

metodika, která by navázala na dílčí cíle a kroky metodicky vymezila. Také by bylo vhodné tuto kapitolu obohatit graficky

o diagram jednotlivých kroků procesu tvorby a implementace databáze. 

Popis  datových požadavků  je  stručný  a  přehledný,  ale  působí  nekompletně  vzhledem k tomu,  že pouhé vymezení

atributů nestačí pro návrh databáze. Doporučil bych kromě výčtu atributů doplnit také požadované datové typy, rozmezí

reálných  hodnot  a  definici  proměnné.  Jednotlivé  vztahy  atributů  jsou  popisovány  v  kapitole  konceptuální  model  a

popsány ERD modelem. Domnívám se, že atribut „Hĺbka koreňov (Rooting depth)“  je proměnná specifická pro daný

strom a nikoliv pro celou lokalitu jelikož  hloubka prokořenění může být  různá pro kždý  z N stromů  v  jedné lokalitě.

Podobně „Skratka druhu (Species)“ je typicky specifiká pro každý strom, nikoliv pro lokalitu.  „Dátový filter“ v kapitole 7.6

popisuje obecně jak získat data z databáze na základě podmínek vybraných atributů. 

Výsledek bakálářské práce (kapitola 8) je úspěšný návrh databáze bez redundance dat. Každý takovýto výsledek by měl

být validován. Jako neformální validaci by bylo možné považovat naplnění databáze vzorky dat a testovací dotazy. Tento

krok je splněn implicitně. Popis atributů, na základě kterých lze dotazovat data (tabulka 1) je přehledný. 

Diskuse výsledku

Autor stručně  diskutuje vlastní  návrh a implementaci  databáze,  včetně  praktických omezení.  Diskuse by mohla být

bohatší  za předpokladu, že by si autor stanovil  několik uživatelských scénářů  pro získávání různých dat s využitím

indexace a bez ní. Tím by bylo možné zhodnotit naplnění druhého cíle (optimalizace rychlosti dotazů). 

Závěr

Závěr (kapitlola 10) poskytuje stručný souhrn celé práce. Cíl byl naplněn. 

Formální úprava

Bakalářská  práce  splňuje  formální  náležitosti.  Autor  prokázal,  že  dovede  samostatně  pracovat  nejen  s  odbornou

literaturou, ale i prakticky pracovat s databázovým systemém PostgreSQL/PostGIS. 



Celkové hodnocení: 

Bakalářskou práci považuji  za úspěšnou. Je doplněna o SQL script. Tento script umožňuje replikaci  výsledku práce.

Předloženou a oponovanou bakalářskou práci  Hugo-Miroslava Majera doporučuji  k  obhajobě  a  navrhuji  klasifikovat

výborně. 

Otázky pro autora: 

1. Citace:  "Pre priestorové  atribúty  geom bol  vytvorený  index  typu  Generalized  Search  Tree  (GiST),  ktorý  je

najvhodnejší pre priestorové dátové typy." Proč jste do návrhu databáze zařadil indexaci prostorového atributu?

Bude prostorový atribut využíván pro dotazování z databáze? 

V Praze dne 24. května 2021 

Ing. Lukáš Brodský, PhD. 


