
Posudek  školitele  na  diplomovou  práci  Joros/ov);  Bi'/4ove'..  Jvjívr%  dofovc'fto  mode/w pro
databáze navigačních dat a jeho ímplementace do prostředí GIS.

Studentka    si    zvolila    téma    velmi    atraktivní,    založené    na    řešení    konkrétních    praktických

geoinformačních  aplikací.  Úvodem  bych  chtěl  ocenit  autorčinu  invenci  a  širolý  přehled  v řešené

problematice. Řešené téma si autorka zvolila sama a v průběhu zpracování dokázala samostatně řešit
vyskytnuvší  problémy.  Zpracovávané  téma  se  podařilo  autorkou  zdárně  uchopit.  Autorka  přichází

s nejen  koncepčním  návrhem,  avšak podařilo  se jí v práci vyřešit  i  konkrétní problémy  při tvorbě   a

aktualizaci navigačních dat.

Práce má obvyklé členění podle doporučení o skladbě a náplni diplomové práce. Rozsah textové části

je 74 stran, dále je zařazeno 5 příloh.

Uvodem jsou prezentovány cíle a stručně načrtnuty použité metody. Uvod do problematiky je zdařile

sepsán, autorka se  správně zaobírá pouze těmi nejdůležitějšími aspekty. Není mi ovšem příliš zřejmý

důvod,   proč   autorka   záležitosti   týkající   se   databázových   systémů,   prostorových   dat   a  modelu

prostorových  dat  člení  do  samostatných  kapitol  a nezahrnula vše  do  předchozí  kapitoly.  Následuje
kapitola  Metodika,  která  čtenáři  popisuje  použitá  data  a  postupy  ve  srozumitelné  formě.  Na tomto

místě musím kladně ohodnotit autorčin písemným projev. Metodický koncept je vhodně strukturován.

Autorka  správně  řeší  nejdříve  model  z konceptuálního  hlediska,  dále  předkládá  logický  a  Ůzický

model. Zvolená metodika také pamatuje  na verifikaci správnosti modelu.

V kapitole  5  jsou  prezentovány  výsledky  práce,  přinášející  užitečná  řešení  ve  správě  a  aktualizaci

navigačních dat. V diskusi se autorka kriticky vyjadřuje ke kladům a záporům zvolených metodických

postupů.

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako zdařilou. Autorka při zpracování prokázala samostatný

tvůrčí  přístup,  v hledání  řešení  aplikovala  širokou  škálu  informačních  technologií.  Doporučuji  práci

k obhajobě   a   hodnotím   známkou   „výborně".   Závěrem   potvrzuji,   že   autorka   mi   poskytla   ke

zkontrolování vytvořenou geodatabázi.

K diskusi přikládám následující otázky:

1.   V textu  zmiňujete  užitečnost  nástrojů  pro  kontrolu  topologie  dat.   Jaká  konkrétní
topologická pravidla jsou užitečná sledovat v případě navigačních dat? Jaké konkrétní
nástroje mají schopnosti kontrolovat tuto topologii?

2.   V práci prakticky neřešíte strukturu vstupních dat, poskytnutá data berete jako závazné
schéma. Nebylo by užitečné  strukturu vstupní data upravit (zjednodušit)? Například
spojit do jedné datové sady „land use" a „land cover"?
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