
Hodnocení práce - oponent

Oponent: Ing. Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad

Student: Bc. Koutná Martina, studentka HGF VŠB-TU Ostrava

Téma: Návrh metadatového profilu pre účely ČSÚ 

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? Hodnotí se splnění 
všech zadaných úkolů.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? Mimo jiné zhodnoťte 

i původnost práce.
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? Mimo jiné zhodnoťte, zda 

jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a všechny 
citované studijné materiály jsou v seznamu literatury.

7. Hodnocení formální stránky. Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování.
8. Jaký je způsob využití práce? Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již 

využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?
9. Celkové hodnocení práce. Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k 

obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné práce (výborně, velmi dobře, dobře, 
nevyhovující) uveďte na jiném místě.

Téma diplomové práce (dále  práce)  je  v období  implementace  směrnice  INSPIRE vysoce 
aktuální.  ČSÚ  je  povinným  poskytovatelem  prostorových  data  a  služeb  založených  na 
prostorových datech a zodpovídá ve smyslu INSPIRE za naplnění témat Statistické jednotky a 
Rozložení obyvatelstva (demografiie) a podílí se na dalších. Vytvoření metadatového profilu, 
jednoho ze základních kroků pro splnění úkolů poskytovatele, který je výstupem posuzované 
diplomové práce, je přínosné.  Přímo ze zadaných výstupů či nepřímo z obsahu práce mám za 
to,  že  diplomová  práce  odpovídá  uvedenému  zadání  v plném  rozsahu. Výběr  a  využití 
studijních pramenů je dostačující.

Strukturu práce hodnotím jako vyhovující: řazení kapitol a rozsah bloků (popis, porovnání 
ISO  norem  a  INSPIRE,  návrh  řešení)  na  sebe  navazují;  autorka  vhodně  vysvětluje  svůj 
postup. Nicméně není mi jasné zařazení některých pasáží do obsahu příloh. Konkrétně přílohy 
č. 1-5 by dle mého názoru měly být přímo součástí hlavního textu diplomové práce a přílohou 
pouze vlastní metadatový profil. Text je ale jinak srozumitelný, zvolené výrazové prostředky 
popisují  problematiku  výstižně  a  použité  metody  zpracování  a  prezentace  výsledků  jsou 
relevantní.  Obsah  a  strukturovanost  práce  je  dle  mého  názoru  vyvážená  a  je  oporou  pro 
splnění  daných  cílů.  Jazyková  stránka,  do  jaké  míry  rozumím slovenštině,  je  vyhovující. 
Autorka se nevyhnula chybám jako opakujícímu se chybějícímu velkému písmenu při názvu 
instituce (Český statistický úřad, str.  20, 23) nebo překlepu např.  v názvu Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního (str. 20). Podotýkám, že nepřesný je název „Národní geoportál 
INSPIRE“ (str. 1), nikoli však vinou autorky. 
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Autorka uvedla v některých pasážích nepřesné informace o agendě Registru sčítacích obvodů 
a budov, ve které se řeší správa územních identifikací pro veřejnou správu. Z informací na str. 
20 by se čtenář mohl domnívat, že RSO využívá pro průběžnou aktualizaci informace o (od?) 
uživatelích jako je Seznam či Portál ISVS, což zřejmě vzniklo záměnou s faktem, že se jedná 
o standardní uživatele, kteří využívají produkty RSO a nejsou zdrojem aktualizací. Dále, že 
poslední verze  katalogu geografického katalogu je z roku 2009, ovšem jenom pokud se jedná 
o jeho tiskovou verzi; katalog je vydáván jako e-katalog na webových stránkách ČSÚ a to 
průběžně ke každé zveřejněné aktuální verzi geoproduktů (zpravidla čtvrtletně).

Nejasný je důvod, proč byl ke zpracování profilu autorkou vybrán popis tématické mapové 
vrstvy  kladu  mapových  listů  katastrálních  map,  které  nejsou  významným  ani  v zásadě 
vlastním geografickým produktem ČSÚ. Za vhodnější bych rozhodně považovala zpracování 
nad nějakým tématem INSPIRE – adresních míst, základních sídelních jednotek, statistických 
obvodů apod. Ke stěžejnímu xml schématu profilu metadat se nemohu vyjádřit, neboť know-
how na půdě ČSÚ neexistuje.

Závěr  práce  nevyužívá  svého  potenciálu,  je  nedostatečný.  Autorka  pouze  znovu  opakuje 
informace z úvodní pasáže, kde jsou v pořádku, ale do závěru se vůbec nehodí. Zcela pak 
chybí hodnocení provedené transformace metadat ČSÚ do zvoleného metadatového profilu 
z pohledu  věcné  a  obsahové  kompatibility  vstupních  a  výstupních  metadat,  problémů  při 
transformaci  či  návrhu  potřebných  změn  na  straně  ČSÚ.  Utrpěla  tím  trochu  praktická 
přínosnost a upotřebitelnost vlastní práce. Celkově práce přináší pro ČSÚ nové poznatky a 
jsou v tomto smyslu autentické. Pokud bude práce doplněna o profil statistického tématu (viz 
výše), doporučuji ji k publikaci.

Cíle diplomové práce byly splněny na velmi slušné úrovni a přes výše zmíněné připomínky, 
které mají spíše jen dílčí charakter, mohou být výsledky diplomové práce dobře uplatněny 
v praxi. 

Práci proto doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení: velmi dobře.

V Pardubicích 22. května 2012

Ing. Zdeňka Udržalová

Český statistický úřad
Na padesátém 81
Praha 10
100 82,
dislokované pracoviště oddělení statistických územních jednotek v Pardubicích 
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