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Ve své práci měla autorka vytvořit návrh datového modelu databáze použitelné pro navigační

přístroje a otestovat jej  s reálnými daty.  Dílčí cíle práce měly být rešerše z oblasti navigace a
datového modelování.  Samotné zadání práce je ovšem trochu konfliktní, protože na začátku
uvádí „  . . .  DP se bude zabývat problematikou sběru, uložení a distribuce dat  . . ." toto témaje
ale   vzápětí   popřeno   stanovenými   cíli.   V samotné   práci   se   pak   problematikou   sběru   a
distribuce databáze pro navigační  systémy vůbec nezabývá, proto  se v posudku budu hlavně
věnovat zhodnocení dosažených cílů.

Počáteční  kapitoly  se  zabývají  letmým  úvodem do  problematiky navigace,  autorka zmiňuje

prostředky určování polohy,  Djikstrův algoritmus pro  výpočet nejkratší trasy v síti,  popisuje
vektorový model prostorových dat a zavádí základní termíny. Dále navazuje již podrobnějším

popisem  databázových  systémů,  kde  se  věnuje  hlavně  relačnímu,  objektově  orientovanému
modelu  dat  a  systému  řízení  báze  dat  založeném  na  obou  výše  zmiňovaných  principech.
Těžiště  celé  práce  spočívá  ve  vytvoření  konceptuálního  a  logického  modelu  dat  a  proto je
autorka  nezbytně  zavádí,  věnuje  se  prostředkům  vhodným  pro  tvorbu  těchto  modelů  (E-R
diagram  a  statický  model  UML)  a  zvolenému  prostředí  pro  vytvoření  navigační  databáze

(ArcGIS  ESRI).  V další  části  je  uveden  popis  dvou  systémů  pro  popis  prostorových  dat,
konkrétně sé jedná o standard GDF a doporučení OGC. V poslední a obsahově nejrozsáhlejší
části  se  pak  věnuje  vlastní  práci,  tedy  vytvoření  modelů, jejich  implementaci  do  prostředí
ArcGIS  geodatabáze  a  finálnímu  naplnění  daty.  Závěrem  pak  autorka  provádí  diskusi  a
shrnuje dosažené výsledky.

Grafická podoba práce je vzorná.

Jazyková  stránka je  na dobré  úrovni.  Sloh je  dobře  čitelný  a drobné překlepy  a přehlédnutí

jsou   zanedbatelné   (str.   32   „u   slabého   entitní  typu").   Vytknout   lze   snad  jen   někdy   se
vyskytující   „cizí"   slovosled  (str.   37   „uvádí   příklady  ze   stovky   funkcí   pro  práci   s nimi

potřebných.")   a   občasné   pouŽívání   slova   „ošetřit".   Z fomálního   hlediska   také   autorce
„vypadl" jeden obrázek odkazovaný na straně 32, nekompletní odkaz na kapitolu (str.  34 „v
kapitole X.Y") a u UML diagramů chybí legenda k označení typů popisovaných vztahů.

V první, rešeršní, části práce autorka velmi důsledně pouŽívá citační aparát a kladně hodnotím
také,   Že   nezabíhá   do   přílišných   detailů.   Vtipně   shrnuje   různé   definice   téhož,   uváděné
v citovaných pramenech a poskytuje tak čtenáři prostor k vytvoření si vlastni'ho názoru.



Z části práce věnující se vlastnímu modelování databázového systému je zřejmé, Že si autorka
na  vysoké  úrovni  osvojila  komplikované  prostředky  pro  modelování  a  popis  dat  (UML  -
Rational Rose a ArcGIS  UML).  Díky komplexnímu logickému modelu dat je možné, pokud
dojde  kjeho  nasazení  do  praxe,   významně  zjednodušit  kontrolu  atributové  správnosti
topologické   čistoty   databáze.   Tento   model   je   původní   a   autorce   se   jej    podařilo
s topologickými pravidly implementovat do prostředí ArcGIS a následně jej otestovat.

Vlastním  přínosem,  který  vycházel  z analýzy  dostupných  dat  (MultiNet  fy  Tele  Atlas  a
StreetNet fy CEDA), je nová struktura navigačních dat. V této struktuře jsou zavedeny nové
třídy objektů (e#/r};Poz.73/) či naopak dekomponovány tabulky příliš složitých objektů.

Aplikační  pojetí  diplomové  práce  je  zárukou  toho,  Že  si  autorka  osvojila  nové  znalosti  a
zkušenosti, které jsou nezbytné pro budoucí uplatnění v oboru. Také dokázala, Že je schopna
kreativně řešit vzniklé implementační problémy.

Na CD uložená navigační databáze  se navenek jeví jako dokonalá a profesionální práce. Vše

je  zde  tak  jak  bylo  uvedeno  vpopisné  části.   Je  zřejmé,  Že  autorka  vyhověla  zadání  a
odevzdala velké množství kvalitní práce. Práci hodnotím jednoznačně na známku výborně.

Otázky:

V textu práce pouŽívá autorka termín turn-by-turn navigace.  Jaký vidí rozdíl  od  „normální"
navigace? Či co ji vedlo k tomuto popisu?

Proč   při   dekompozici   třídy   Poz.7?fo##ÍGrré'§/   do   3   tabulek   nedošlo   také   ke   konsolidaci

záznamů   vtěchto   tabulkách?   Je   zde   zjevná   duplicita   atributů   ve   vložených   (přes   cizí
klíče) tabulkách PO/_c}/Írí.Ó#/€   a 4c7dré'j'sPo/.73/ (zejména tyto záznamy:  strName,  strNumber,

postcode, OC_Admin8, OC_Admin7, Acuracy, atd).

Proč  neposkytla  v práci  hlubší  rešerši  datových  struktur,  ze  kterých  vycházela  (StreetNet/
MuliNet/GDF)? Bylo by pak více zřejmé co je vlastní práce a čtenář by získal lepší přehled o

současném stavu.

Proč popisuje více modelování systémem E-R diagramu oproti UML, které pak k vlastní práci
nepoužívá?  Bylo by podle mne vhodné podrobněji popsat UML.

Proč nevložila do práce pro větší názornost podrobnější popis jednotlivých tabulek  společně
s ukázkovými daty?
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