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Diplomová  práce  Jakuba  Hettlera  je  prakticky  orientované  dílo  zaměřené  na  problematiku  automatické 

publikace dat a metadat pro mapové a katalogové systémy. Jedná se o podrobně zpracovanou práci, která  

přináší komplexní pohled na méně známé prostředky SŘBD pro uložení a manipulaci s rastrovými daty. 

Využití těchto prostředků pro účely webových mapových systémů či infrastruktury prostorových dat je oblast 

doposud velmi málo zdokumentovaná. Z tohoto pohledu lze práci považovat za jednoznačný přínos.

V rámci úvodních kapitol lze velmi kladně hodnotit  důkladný výtah nejdůležitějších specifik  související  

problematiky. Faktické poznatky diplomant umně využívá pro dokládání správnosti vlastního navrhovaného 

řešení.

V klíčových částech práce je nejprve ve třetí kapitole přehledně shrnut koncept a celková struktura 

řešení.  Dílčí  kroky řešení  jsou podrobně rozebrány v následujících kapitolách včetně navržení  vlastního 

postupu automatického plnění databáze rastry v potřebném formátu a návrhu vlastních databázových struktur 

k  tomuto  účelu  nezbytných.  Inovativní  přístup  prokázal  student  i  při  řešení  problému nekompatibilních 

datových zdrojů GeoServer-u a PostGIS Rastr-u při automatizaci publikace mapových služeb. Hodnotný je i 

detailní popis implementačního prostředí, což je klíčová kapitola umožňující navázání na provedenou práci  

dalšími vývojáři i udržitelnost fungování aplikace v budoucnu.

Ocenit lze též důkladné testování výsledné aplikace i detailní diskuzi včetně podrobného i kritického 

zhodnocení současného stavu vývoje práce, ale již i návrhů na řešení problémů, které se při dalším rozvoji  

mohou objevit.

Vytknout lze místy sníženou srozumitelnost textu. Vhodné by též bylo popsat v textu práce možnosti 

rozšíření aplikace podporou dalších metadatových standardů. Co je nezbytné prakticky doplnit pro umožnění 

automatického importu např. metadatových záznamů o starých mapách v knihovnickém MARC21 standardu 

v METS XML schématu?

Předložená práce svědčí o velmi dobrém pochopení problematiky, jedná se o dílo s vysokým praktickým 

přínosem. Navrhuji tedy uznat práci jako diplomovou a doporučit hodnocení výborně.
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