
Posudek školitele bakalářské práce 

Autor práce: Hugo-Miroslav MAJER 

Název práce: Návrh databázy letokruhových chronológií 

 

Cílem práce bylo navrhnout prostorovou databázi letokruhových chronologií. Navržená databáze 

bude sloužit jako centrální uložiště datových podkladů sloužících predikci reakce hlavních lesních 

dřevin na klimatickou změnu. 
 

V rámci úvodních kapitol autor zdařile definuje cíle i teoretická východiska práce. Rešerše vhodně 

pokrývá problematiku dendrochronologie a letokruhových chronologií v míře, která je potřebná 

pro hlavní geoinformatický cíl práce. Taktéž teoretická východiska databázové problematiky jsou 

pokryta důsledně včetně rešerše existujících dendrochronologických databází. 

 

Zásadní částí práce je kapitola 7, která představuje metodu práce. Jsou zhodnoceny datové 

požadavky a na jejich základě vytvořen konceptuální model návrhu databáze, který je následně 

převeden na logické schéma databáze, tedy konkrétní návrh databázových tabulek včetně 

veškerých integritních omezení. Student též provedl analýzu funkčních závislostí a na jejím 

základě normalizoval do BCNF, díky čemuž je zajištěna nízká míra redundance dat i zamezeno 

aktualizačním anomáliím.  

 

Na bakalářské práci oceňuji provedenou vysokou míru automatizace importu dat do databáze 

z různých souborových datových zdrojů a z různých formátů. Té student docílil vytvořením 

uložených procedur a triggerů ve vytvořené PostgreSQL databázi s využitím PL/pgSQL, tedy 

procedurálního rozšíření jazyka SQL. Detrendování serií dat pak provedl pomocí převzatého 

skriptu v jazyce R. Automatizace není úplná. Menší manuální zásahy administrátora jsou nicméně 

stále nutné, např. při úpravě výstupu z R skriptu. Výstupem práce je též datový SQL filtr, který 

usnadní tvůrcům zamýšlené webové mapové aplikace využít navrženou databázi jako datový 

zdroj. 

 

Práci snad lze vytknout popis požadavků na formát vstupních dat. Přestože datové požadavky 

uvedené v 7.1 jsou úplné a korektní, bylo by též žádoucí formálně zdokumentovat požadavek na 

strukturu souborů, z nichž jsou data importována. 

 

Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni, vzhledem k tomu, že jazykem práce je 

slovenština, netroufám si hodnotit gramatickou správnost.  

 

Student pracoval samostatně, aktivně, průběžně výsledky konzultoval a dále vylepšoval. Zvolené 

téma je velmi aktuální a přínosné, svou náročností splňuje požadavky kladené na tento typ 

kvalifikačních prací. 

 

Cíle bakalářské práce Hugo Majera byly splněny, práce nevykazuje formální ani obsahové 

nedostatky, proto ji navrhuji uznat jako bakalářskou a hodnotit stupněm výborně. 
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