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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
Áno 
 
2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí 
 práce, případně jejich úplnosti? 
 
Práca disponuje logickým usporiadaním vhodne zvolených kapitol, ktoré dostatočne adresujú 
jednotlivé oblasti spracovávanej problematiky.   
 
3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 
 
Problematika aplikácie registrov ako komponenty pre harmonizované zdieľanie a opätovné 
využívanie položiek, ktoré vyžadujú jasný opis a možnosť odkazovať sa na ne pomocou 
jedinečných referencovateľných identifikátorov jednoznačne patrí medzi aktuálne témy (INSPIRE, 
Linked Data, eGov). Práca sa venuje problematike implementácie doménovo orientovaného 
systému registrov s cieľom overenia využitia relevantných štandardov a technológií v praxi a 
identifikácii možností ich ďalšieho využitia. Autor pri jej spracovaní použil vhodné metodické 
postupy, dostupné technológie, ktoré primerane skombinoval do výstupov, využiteľných v 
praktickej oblasti ako aj výsledkov s potenciálom pre ďalší aplikačný výskum. 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 
 
Práca poskytuje veľmi dobre spracovaný prehľad problematiky registrov z pohľadu problematiky 
INSPIRE, príklady realizovaných implementácií ako aj praktické grafické zmapovanie schémy 
procesu tvorby registrov v prípade implementácie Systému registrov environmentálnej 
infraštruktúry priestorových informácií (SR ENIPI) Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky.  
 
V oblasti zlepšenia by možno za zmienku stála informácia v závere o ďalších možnostiach využitia 
výsledkov tejto práce tak v praxi ako aj oblasti ďalšieho výskumu (napríklad vo väzbe na 
federalizáciu registrov1, prípadne ich využitie v oblasti sémantického webu). 
 
5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 
 
Prínosy výsledkov práce je možné zhrnúť do dvoch základných oblastí: 

• Overenie možností implementácie konceptov v oblasti registrov. 
• Návrh mapovania doménovo orientovaného UML modelu na INSPIRE model. 

 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
Voľba citačných zdrojov primerane reflektuje aktivity v oblasti aplikačného výskumu a 

                                                 
1 https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/inspire-registry/wiki/Registry-federation-study  
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implementácií registrov preto považujem výber študijných zdrojov za primeraný. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky. 
 
Práca v primeranom rozsahu 66 strán disponuje vyváženým pomerom teoretickej bázy a 
dokumentácie aplikačnej časti. Textoví časť je doplnená grafickou časťou v podobe vhodne 
umiestnených obrázkov a schém, vrátane tabulárneho prehľadu relevantných ISO štandardov.  
 
8. Jaký je způsob využití práce? 
 
Samotný proces tvorby práce generoval mnohé otázky, ktorých hľadanie odpovedí napomohlo 
vhodnej profilácii práce ako aj súvisiacich aktivít v oblasti budovania SR ENIPI. Niektoré parciálne 
výstupy práce boli vypublikované v rámci Registra UML modelu katalógu tried prvkov a budú 
tvoriť dôležitý podklad pre nasledovné konzultácie s doménovými expertmi pre identifikáciu 
potencionálnych doménových rozšírení INSPIRE UML modelu. 
 
9. Celkové hodnocení práce. 
 
Posudzovaná práca disponuje jasným a vecným vymedzením zadania problematiky. Jej samotná 
realizácia prostredníctvom metodiky reflektujúcej najnovšie poznatky ako aj požiadavky reálnej 
praxe vyústila do výsledkov s priamym potenciálom pre prax ako aj následný aplikačný výskum.   
Celkovo je možné skonštatovať, že práca je z pohľadu zamerania, spôsobu a rozsahu spracovania, 
ako aj potenciálu využitia výsledkov v praxi spracovaná na veľmi vysokej úrovni. 
 
Celkové hodnocení (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující): výborne 
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