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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Předkládaná disertační práce je vysoce aktuální, přičemž cílí na problematiku řešenou 
v dané chvíli přinejmenším v celé Evropě. Jen v rešeršní části postrádám relevantní aktuální 
směry výzkumu, zejména BIM (Building Information Modelling) a definici perzistentních 
identifikátorů.  
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Splnění cílů disertační práce 

komentář: Hlavní cíl disertační práce i dílčí cíle (v práci označované jako kroky, angl. steps) byly 
naplněny. Dílčí cíle adekvátně podepírají hlavní cíl práce. Výsledkem je logický řetězec v podobě 
úvodních analýz, datového modelování, mapování, transformace a publikace vybraných geodat. 
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Metody a postupy řešení 

komentář: Metody a postupy řešení jsou zvoleny plně v souladu s hlavním i dílčími cíli disertační 
práce. A to i přesto, že autor konfrontuje své metodické návrhy s těmi od ostatních autorů jen 
velmi sporadicky. Je znát, že je autor součástí INSPIRE komunity. Mnohé znalosti a postupy má 
načerpány od jiných členů, ale také z externích zdrojů. Typickým příkladem v tomto směru je 
kapitola 4.2.1.1, kde citační aparát zcela chybí, ačkoli se o navržená metodika o externí zdroje 
prokazatelně opírá.  

Nízká míra konfrontace autorových a převzatých názorů tak tvoří nejslabší místo posuzované 
disertační práce. 

Naopak velmi oceňuji autorův přístup k řešení nedokončené digitalizace Katastru nemovitostí 
České republiky a vypořádání se s omezením dědičnosti v XML schématu (kap. 4.2.1.1). 
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Výsledky disertační práce jsou mimořádné v několika ohledech. Zaprvé, jedná se o 
první funkční a existence schopné propojení tuzemských (Zákon č. 256/2013 Sb., Zákon č. 
111/2009 Sb.) i zahraničních (směrnice 2007/2/ES INSPIRE) legislativních požadavků na 
geodata INSPIRE témat prostorových dat budovy a katastrální parcely. Zadruhé, prezentovaný 



postup i výsledky jsou replikovatelné, jak na jiná témata geodat, tak i  za hranice České 
republiky. Zatřetí, inovativní výsledky disertační práce byly průběžně publikovány v INSPIRE 
komunitě, jsou uznávány Evropskou komisí, resp. Generálním ředitelstvím Joint Research 
Centre a nepřímo tak ovlivňují budoucnost evropské legislativy v předmětné oblasti. 

Za jediné slabé místo výsledků považuji některá schémata, jako např. str. 50 (Figure 3.15), která 
jsou srozumitelná pro českého čtenáře, jenž umí anglicky, ale nikoli pro anglického rodilého 
mluvčího bez znalosti českého jazyka. Tento fakt mírně snižuje aplikovatelnost výsledků mimo 
Českou republiku. 

Postrádám kapitolu "Diskuze"; nevím ale, je-li tato kapitola podle pravidel na ČVUT povinná. 
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Výsledky jsou nejen využitelné, ale již aplikované Českým úřadem zeměměřickým a 
katastrálním. I to dokazuje erudici autora v tématu disertační práce. 
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Disertační práce je z formálního hlediska na výborné úrovni - tabulky, ale zejména 
grafická schémata a fragmenty zdrojového (XML) kódu vhodně doplňují předkládaný text. 

Na straně druhé se např. na straně 97 objevuje přetekání textu mimo hranice odstavce (i 
stránky) a občas se objevují překlepy. Nakolik mohu posoudit, větná skladba má na mnoha 
místech spíše českou než anglickou strukturu. Styl je v několika místech lehkovážnější než 
odborný; jako např. str. 1 "[…] quite complicated […]" či str. 3 "[…] simplification of simple and 
more accurate keywords [...]". 
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Připomínky 

Str. 62 - 63: proč autor nenavrhuje identifikátor v podobě referencovatelného URI? 
Str. 100: proč nejsou explicitně uvedeny odkazy na vytvořená XML schéma? 
Byla by vhodná i jiná úroveň validace než oproti XML schématům, například Schematron? 
Str. 101: text hovoří jen o aktuálních datech. Jak je to s verzováním, které je INSPIRE 
dokumentech explicitně zmíněno? 
Str. 118: proč nebyla explicitně uvedena interní výkonnostní kritéria ČÚZK (pokud existují)? 
Str. 118 - 120: v návaznosti na předchozí text bych očekával také volitelnou operaci 
GetFeatureInfo; zvlášť, když o tom pojednává jedna autorova publikace. 
Proč práce neobsahuje tzv. katalog prvků (anglicky feature catalogue); ideálně jako přílohu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Závěrečné zhodnocení disertace 

Autor prokázal schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu. Domnívám se, 
že uchazeč naplnil všechny požadavky zákona č. 111/1998 Sb. kladené na disertační práce. 
Práci proto doporučuji k obhajobě.  

Výše zmíněné připomínky slouží jako zpětná vazba pro další odbornou činnost autora a nemají 
za cíl snižovat zjevně značné úsilí, které autor do práce vynaložil.  
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