
Abstrakt

Ukazuje  se,  že  pro  většinu  uživatelů  prostorových  dat  představuje  největší  potíže 
harmonizace dat (eliminace heterogenity) – tedy přizpůsobení vlastních datových sad 
datovým  specifikacím  vytvářených  v  rámci  směrnice  INSPIRE  tak,  aby  nebyly 
narušeny současné procesy zpracování, správy, sdílení a prezentace těchto dat. Proto je 
potřeba co možná nejširší popis prostorových dat, protože pouze ten umožní eliminovat 
problémy heterogenity.

Autor této disertační práce se zabýval možnostmi, které přináší ontologie do procesu 
datového  modelování.  Cílem  práce  bylo  pomocí  ontologií  popsat  vybrané  části 
(klasifikační systémy) datových modelů témat prostorových dat „land cover“ a „land 
use“, které jsou definovány v přílohách II a III směrnice INSPIRE. Vytvořené ontologie 
mají sloužit jako zdroj informací o klasifikačních systémech. Jejich vyhodnocením (tzv. 
reasoning) vzniknou nové informace (vztahy mezi jednotlivými prvky taxonomií), které 
hrají  důležitou  roli  v  procesu  transformace  klasifikačních  systémů  jako  součásti 
harmonizace prostorových dat.

Tvorba  ontologií  se  skládala  ze  tří  základních  kroků  –  výběr  vhodné  metodiky, 
vytvoření základní struktury ontologie a iterativní proces tvorby jednotlivých ontologií. 
Po rešerši  postupů používaných pro realizaci  doménových ontologií  se ukázala  jako 
nejvhodnější kombinace metodik On-To-Knowledge, METHONTOLOGY a Uschold & 
King.  Na základě  těchto  metodik  byla  vytvořena  jednotná  struktura  všech ontologií 
popisujících  klasifikační  systémy.  Tyto  soubory  obsahují  seznam  všech  položek 
taxonomie, parametry popisující tyto prvky, přípustné hodnoty těchto parametrů a také 
vlastnosti  přiřazující  hodnoty  parametrů  prvkům  klasifikačních  systémů.  Další  fáze 
spočívala  v  testování  volby  parametrů,  jejich  hodnot  a  způsobu  přiřazení.  K  tomu 
sloužily tzv. kontrolní ontologie, které ověřovaly úvodní hypotézy na omezené množině 
dat nebo na základě externího referenčního zdroje. Posledním krokem bylo propojení 
jednotlivých partikulárních ontologií a jejich následné vyhodnocení. Tím vznikl nový 
systém, který ukazuje vztahy mezi prvky klasifikačních systémů.

Výsledky disertační práce je možné rozdělit do tří skupin – tvorba ontologie a popisu 
domény (testování použitého programového vybavení a navržená metodika, především 
iterační  proces  tvorby  kontrolních  ontologií),  popis  a  transformace  klasifikačních 
systémů pomocí ontologií (jedná se o otevřenou, modulární aplikace, která může být 
v budoucnosti  rozšiřována  a  zpřesňována)  a  návrh  aplikace  vytvořených  ontologií 
v datovém modelování (s ohledem na směrnici INSPIRE).

Závěry disertační práce ukazují, že ontologie mají své nezastupitelné místo v procesu 
datového modelování, harmonizace prostorových dat a tedy i v implementaci směrnice 
INSPIRE. Ontologie nepředstavují tak striktní formu popisu dat jako například UML 
diagramy  nebo  databázová  schémata,  proto  jsou  vhodné  pro  ukládání  takových 
informací, které by pro svoji obecnost mohly tvořit v jiných typech datových modelů 
pouze nestrukturované textové řetězce.  Ontologiemi není možné saturovat kompletní 
proces datového modelování, ale spolu s ostatními nástroji mohou tvořit velice silnou 
platformu sloužící k omezení heterogenity dat a jejích důsledků.
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