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ABSTRACT 

When developing geoapplications, it is necessary to solve a         
number of potential problems associated with the users input         
geospatial data, which can be very diverse not only in terms of            
content, but on a global scale, in particular by the format, the            
coordinate system, the character encoding and the amount of         
information about the data itself Ěmetadataě. The absence of such          
information often leads to data being damaged or inapplicabled. The          
aim of the thesis is to use the statistical information from already            
prepared correct geospatial data and its analysis containing records of          
geodata parameters, geolocation of users and their requirements, to         
select the most probable variant of the missing input geospatial data           
parameter, to predict the following user requirements and thus to          
facilitate the user management of geospatial data in the given          
geoapplication. 
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MOTIVACE 

D vody, které m vedly k provedení výzkumu z oblasti         
předzpracování geodat, sahají do roku 2010, kdy jsem publikoval         
p vodn jednoduchou webovou aplikaci pro konverzi a transformaci        
geodat do jiných souborových formát uložení dat a jiných         
souřadnicových systém . ůplikaci rychle přibýval počet návšt v a        
začaly se objevovat r zné problémy ze strany uživatel - především v           
souvislosti s rozpoznáním souřadnicového systému vstupních dat, ale i         
s volbou r zných parametr při konverzi. Na řešení t chto problém          
jsem nenacházel uspokojivá řešení - proto jsem se začal touto          
problematikou zabývat v rámci této disertační práce - s cílem          
minimalizovat požadavky na znalosti uživatel . 

Při řešení práce jsem se opíral především o zkušenosti a          
zp tné vazby mnoha uživatel zmiňovaného konvertoru. Za pomoc při         
definici obsahu disertační práce, pravidelné konzultace, odborné       
diskuse a vedení práce d kuji především mému školiteli - doc. Ing.           
Petru Rapantovi, CSc., ale také doc. Ing. Jiřímu Horákovi, Dr. D kuji           
také svému zam stnavateli - společnosti GISůT s.r.o, který mi poskytl          
voln jší pracovní režim a umožnil mi tak v novat se tématu disertační           
práce a aktivitám s ní spojeným. Nejv tší díky však patří mé žen            
Lucii, která m v mé práci podporovala i v dob formování rodiny -             
tedy v dob , kdy by sama potřebovala mou nejv tší pomoc. 
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ÚVOD 

Geodata mají svá specifika a pro laika je často obtížné se v            
problematice orientovat a geodata použít zp sobem, který povede k         
jeho spokojenosti. Geodata mohou být velmi r znorodá nejen        
obsahov , ale Ězejména v globálním m řítkuě i strukturou Ěformátemě,         
souřadnicovým systémem, kódováním znak a množstvím informací o        
datech samotných Ěmetadatě. ůbsence t chto informací často vede ke         
znehodnocení dat nebo k jejich nepoužitelnosti. Ne každý souborový         
formát geodat umožňuje tyto informace uchovávat, případn ne každý         
autor tyto informace uvádí. 

Mezi v bec nejčast jší problémy v souvislosti s prací s         
geodaty je určení správného souřadnicové systému - to je patrné např.           
z nejčetn jších témat nejv tší celosv tové komunitní sít pro řešení         
problém v oblasti GIS - GIS Stack Exchange [2], ale především také            
z vlastní zkušenosti při provozování celosv tov nejnavšt vovan jší       
webové aplikace určené pro konverzi geodat do jiných souborových         
formát a transformaci do jiných souřadnicových systém -        
MyGeodata Converter [1]. Práv na základ t chto zkušeností vzniklo         
toto téma disertační práce, která se zabývá nejen již zmiňovaným          
problémem správného určení souřadnicového systému geodat, u nichž        
tato informace není známá, ale také dalšími aspekty souvisejícími s          
prací s geodaty - jako je rozpoznání znakové sady použité při           
kódování textových hodnot v atributové složce vektorových geodat,        
volba vhodných parametr pro výstupní formát dat, volba samotného         
formátu, či volba vhodného souřadnicového systému pro výstupní        
data. Dá se přitom předpokládat, že mnohé z uvád ných parametr          
závisí na geolokaci uživatele nebo jeho dat. 
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CÍLE 

Cílem práce je, s využitím již dostupných informací,        
vycházejících z analýzy komunitních dat, obsahujících záznamy o        
parametrech geodat, geolokaci uživatel a jejich reakcí, vybrat        
nejpravd podobn jší variantu chyb jících metadat vstupních geodat,      
resp. predikovat následující požadavky uživatele. 

Dílčí cíle: 
1. Navrhnout koncept řešení pro stanovení vybraných      

chyb jících metadat pro vstupní geodata. 
2. Navrhnout koncept řešení pro predikci výstupního      

souřadnicového systému a formátu geodat a jeho parametr . 
3. Navržené koncepty otestovat na reprezentativním vzorku dat a        

validovat je. 
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ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Při provád ní rešerše zabývající se problémy uživatel v        
souvislosti s importem geodat do r zných programových prostředk        
bylo zjišt no, že mezi v bec nejčast jší problémy uživatel patří         
identifikace neznámého souřadnicového systému vstupních geodat a       
problematika souřadnicových systém obecn - kdy např. mezi        
nejčetn jší dotazy na diskusním fóru GIS Stack Exchange [2] patří: 

● Identifying Coordinate System of Shapefile when Unknown 
● Layers with same coordinate system should align/overlap but        

do not? 
● What's the difference between a projection and a datum? 
● What is the difference between WGS84 and EPSG4326? 

Přitom pokud uživatel není u svých dat schopen správn         
identifikovat SRS Ěsouřadnicový referenční systémě, nem že například       
zobrazit data v mapové aplikaci spolu s jinými daty, které mají odlišný            
SRS, provád t konverze do n kterých jiných datových formát , které         
striktn používají SRS WGS 84 a pro uložení do tohoto formátu tedy            
potřebují vstupní data transformovat z p vodního SRS do WGS 84          
Ěmezi tyto formáty patří např. KML nebo GMLě, nebo transformovat          
data do jiných SRS, které např. umožňují vyšší přesnost při m ření           
ploch, délek či úhl . 

Častým problémem je i určení neznámého kódování znak v         
popisné složce geodat - např. častý dotaz “Which character encoding          
is used by the DBF file in shapefiles?” na fóry GIS Stack Exchange. V              
obou případech neexistuje na položené otázky jednoduchá odpov ď a         
řešení vyžaduje často použití tzv. hrubé síly Ěbrute force methodě. 
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POUŽÍVANÉ V DECKÉ METODY 
V zásad je možné problematiku určení neznámého vstupního        

SRS a kódování znak  řešit dv ma přístupy: 
● deterministickým přístupem - kdy je výsledek předvídatelný 

na základ  jednoznačn  definovaných pravidel, nebo 
● stochastickým přístupem - který se opírá o teorii 

pravd podobnosti a matematickou statistiku. 

V případ deterministického přístupu je nutné znát a definovat         
všechny souvislosti, které ovlivňují výsledek. Ty jsou však v tomto          
případ velmi obtížn zjistitelné - např. jak exaktn určit r zné          
preference uživatel dle jejich geolokace Ějako je např. používaný         
souřadnicový systémě. Proto je vhodn jší v tomto p ípad použít         
stochastický p ístup. Stochastické modelování má základ v teorii        
pravd podobnosti, která se zabývá hromadnými Ěopakovatelnýmiě      
jevy náhodné povahy. Náhodné jevy jsou výsledky náhodných pokus         
realizovaných opakovan za nem nných podmínek. Náhodný je       
takový pokus, při kterém nastane jeden z n kolika výsledk , o kterých           
dopředu není známo s určitostí, který z nich nastane. 

Strojové učení 
Realizací takovýchto prediktivních model se zabývá v dní       

disciplína zvaná strojové učení. Strojové učení je podoblastí um lé         
inteligence, zabývající se algoritmy a technikami, které umožňují        
počítačovému systému “učit se”. Strojové učení se značn prolíná s          
oblastmi statistiky a dolování znalostí a má široké uplatn ní. Lze          
rozlišit dva typy učení: učení se znalostem a učení se dovednostem. V            
prvním případ se hledají koncepty, obecné zákonitosti a podobn . U          
druhého typu jde o zdokonalení schopností na základ procvičování         
n jaké činnosti. [3, 4] 
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U učících se systém je v tšinou časov odd lena fáze učení          
od fáze používání znalostí v další činnosti systému. B hem učení si           
systém vytvoří obecnou reprezentaci jednotlivých typ chování resp.        
tříd Ěnapř. obecný popis spolehlivých a nespolehlivých klient bankyě.         
Při automatizovaném používání t chto znalostí se naučenému systému        
předkládají nové případy a systém se sám rozhoduje Ěnapř. klasifikuje          
nové klienty banky jako spolehlivé nebo nespolehlivéě.  

 
Obr. 1 - Princip strojového učení [5] 

Um lé neuronové sít  
Z hlediska dolování znalostí z databází představují neuronové        

sít jeden z nejpoužívan jších nástroj pro tvorbu automatických        
systém pro klasifikaci nebo predikci. Neuronové sít jsou vhodnou         
alternativou k rozhodovacím strom m a pravidl m v situacích, kdy         
netrváme na srozumitelnosti nalezených znalostí. [6] 

Základním stavebním prvkem um lé neuronové sít je       
perceptron - model neuronu. Perceptron je jednovrstevná neuronová        
síť s dopředným šířením a učením s učitelem. Podle povahy vstupních           
Ěa výstupníchě dat m žeme neurony d lit na binární a spojité. Podle           
typu neuronu a typu neuronové sít se použije vhodná přenosová          
funkce [7]. 
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Vícevrstvá síť Ěvícevrstvý perceptron, multi-layer perceptroně      
je síť složená z vrstev neuron , kde v rámci jedné vrstvy nejsou mezi             
neurony žádné vazby, ale neuron z jedné vrstvy je propojen se všemi            
neurony vrstvy sousední. Nejpoužívan jší topologií je síť s jednou         
skrytou vrstvou. Jedná se o zobecn ní jednoduchého perceptronu        
Ěpřípadn adaptivního lineárního neuronuě, které má schopnost       
aproximovat libovolnou spojitou funkci. Pro učení takovéto sít se         
nejčast ji používá zobecn ná gradientní metoda zvaná zp tné šíření        
chyby Ěerror backpropagationě. Cílem je minimalizovat chybu       
založenou na druhé mocnin rozdílu mezi skutečným a očekávaným         
výstupem sít . Při zp tném šíření se v kroku práce sít informace           
Ěvýsledkyě šíří od vstupní vrstvy k vrstv výstupní, v kroku učení se            
váhy modifikují po vrstvách od výstupu k vstupu. 

Metoda SVM 
SVM ĚSupport Vector Machineě je metoda klasifikace, která        

explicitn formalizuje to, co neuronové sít řeší implicitn . Použitím         
algoritmu perceptronu minimalizuje chyby v klasifikaci a lze ji         
považovat za rozšíření perceptronu. Jedná se o relativn novou metodu          
[8], jejíž obliba stále stoupá. Hlavní myšlenkou metody je převést          
pomocí vhodné datové transformace úlohu klasifikace do tříd, které         
nejsou lineárn separabilní, na úlohu klasifikace do tříd lineárn         
separabilních. Místo v prostoru p vodních atribut se tedy        
pohybujeme v prostoru transformovaných atribut Ěpříznak ě. Datová       
transformace sice představuje nár st dimenzionality Ěoproti p vodním       
atribut m je počet příznak v tšíě, řešíme ale jednodušší úlohu. V          
tomto novém prostoru hledáme rozd lující nadrovinu, která má        
nejv tší odstup od transformovaných příklad z trénovací množiny        
Ětzv. maximal margin hyperplaneě. Rozhodující pro nalezení       
rozd lující nadroviny jsou příklady, které leží nejblíže hledané hranici         

9 



 
ůutoreferát                                                              Ing. ůntonín Orlík 

 

mezi třídami. Tyto takzvané „podp rné“ vektory Ěsupport vectorsě        
daly jméno celé metod . [6, 9] 

Metoda SGD 
Stochastic Gradient Descent ĚSGDě je jednoduchý, ale velmi        

efektivní přístup k učení lineárních klasifikátor využívající konvexní        
chybovou funkci, podobn jako Ělineárníě Support Vector Machines a         
logistické regrese. Přestože je algoritmus SGD znám v oblasti         
strojového učení pom rn dlouho, značnou pozornost získal až        
nedávno v souvislosti se strojovým učením. SGD byl úsp šn         
aplikován v rozsáhlých úlohách s výskytem tzv. velmi řídkých dat -           
často při tříd ní textu nebo zpracování jazyka. Mezi hlavní výhody          
SGD patří efektivita a jednoduchá implementace. Metoda SGD        
vyžaduje parametr regularizace a počet iterací. [10, 11] 

Validace modelů 
V celém procesu tvorby prediktivních model Ěresp. dobývání        

znalostíě je d ležitým krokem interpretace a evaluace nalezených        
znalostí. Při hledání znalostí pro potřeby klasifikace se obvykle         
postupuje metodou učení s učitelem. Vychází se z toho, že jsou k            
dispozici příklady, o kterých víme, do které třídy patří. Metody          
evaluace jsou pak založeny na testování nalezených znalostí na datech,          
na možnosti porovnat, jak dobře se nalezené znalosti shodují s          
informací od učitele [6]. Cílem testování je určit, v kolika případech se            
klasifikátor shoduje s učitelem a v kolika případech se dopustil chyb.           
Tyto údaje bývá zvykem zachycovat v tzv. matici zám n Ěconfusion          
matrixě. V matici jsou ve sloupcích uvedeny informace o tom, jak           
postupoval při klasifikaci systém využívající nalezené znalosti, v        
řádcích informace o tom, jak to má být Ěrespektive, jak to “učitel            
říká”ě.  
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VLASTNÍ VÝSLEDKY 

Určení neznámého sou adnicového systému 
Úlohu určení nejvyšší pravd podobnosti správné volby SRS       

lze efektivn řešit s využitím um lé neuronové sít . Díky skutečnosti,          
že v provozních záznamech aplikace je krom geolokace uživatele při          
každém importu dat evidován i rozsah souřadnic t chto dat a jejich           
souřadnicový systém Ěje-li znám nebo určí-li ho uživatelě, lze tyto          
provozní záznamy použít jako trénovací množinu pro um lou        
neuronovou síť s využitím metody backpropagation. 

Pro tuto úlohu byla použita knihovna Orange [12], která je          
součástí stejnojmenného komplexního SW určeného zejména pro       
datamining a strojové učení, obsahující jak vizuální programovací        
rozhraní pro analýzu a vizualizaci dat, tak i programové rozhraním pro           
jazyk Python. Pro klasifikaci dat nabízí řadu klasifikátor - mezi n           
patří např. Bayes v, k-nejbližších soused nebo i um lé neuronové         
sít . Uživatel zde při volb klasifikátoru NeuralNetworkLearner volí        
pouze počet perceptron skryté vrstvy Ěomezeno na 1 skrytou vrstvuě,          
maximální počet iterací, regularizační koeficient a příznak, zda mají         
být vstupní data normalizována.  

Vstupní a výstupní vrstvu perceptronové sít knihovna       
automaticky přizp sobí podle typu použitých dat Ěspojité / diskrétní         
prom nné, počet třídě a automaticky zvolí přenosovou funkci. Pro         
trénovací data bylo použito na vstupu t chto 6 spojitých prom nných: 

● lat, lon - zem pisné souřadnice uživatele, 
● minx, miny, maxx, maxy - rozsah Ěextentě vstupních dat         

uživatele, 
na výstupu pak tato jedna diskrétní prom nná: 
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● srs - kód použitého souřadnicového systému. 

Po fázi učení lze tedy na vstup um lé        
neuronové sít přiložit hodnoty, pro které      
chceme nechat vypočítat výstupní hodnotu.     
Výsledkem klasifikace tohoto vstupu je v      
tomto případ diskrétní hodnota s kódem      
souřadnicového systému, který odpovídá    
rozsahu souřadnic a geolokaci uživatele.     
Použitá knihovna Orange umožňuje získat     
výsledek i jako seznam všech možných tříd       
Ěkód souřadnicových systém ě s uvedením     
jejich vypočítané pravd podobnosti. Pomocí    
setříd ní dle maximální pravd podobnosti tak     
lze získat požadovaný seznam kód     
souřadnicových systém - ukázka takového     
výsledku je uvedena na obrázku 2. 

Obr. 2 - Ukázka výsledného  
ohodnoceného seznamu SRS 

Pro vytvoření modelu byla testována i služba Machine        
Learning ĚMLě společnosti ůmazon v rámci jejich platformy ůmazon         
Web Services ĚůWSě. Pro tuto službu bylo z provozní databáze          
aplikace MyGeodata Converter vybráno ze 68 376 záznam celkem 10          
655 záznam takovým zp sobem, aby záznamy pokryly všechny        
evidované státy sv ta, pokud možno s co nejvíce variabilním         
geografickým rozložením uživatel v rámci každého státu. Záznamy z         
databáze byly vyexportovány do formátu CSV, který byl nahrán na          
úložišt S3 společnosti ůmazon, kam má služba Machine Learning         
přístup. Vybraná data byla použita pro vytvoření modelu a trénování.          
Pro validaci modelu bylo z databáze podobným zp sobem vybráno         
celkem 5 868 záznam , které nebyly obsaženy v trénovací množin          
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dat. Na základ vyhodnocení vstupních dat byl pro výpočetní model          
automatickým zp sobem vybrán algoritmus SGD ĚStochastic Gradient       
Descentě pro velmi řídká data. Po provedení validace modelu, která je           
součásti této služby, bylo vypočteno celkové skóre F1 jako 0.728 - to            
vypovídá o vysoké přesnosti tohoto modelu. 

 
Obr. 3 - Matice záměn po provedení validace modelu SGD 

 
Obr. 4 - Procesní schéma určení neznámého SRS geodat 
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Volba výstupního sou adnicového systému 

Při exportu dat uživatele a v případech, kdy uživatel potřebuje          
transformovat data do jiného souřadnicového systému, je nutné        
uživateli vhodným zp sobem umožnit volbu souřadnicového systému,       
do kterého m žou být jeho geodata transformována, případn také         
zabrání tomu, aby uživatel mohl provést transformaci dat do         
souřadnicového systému, který má definovanou oblast použití v jiné         
geografické oblasti. Pro tuto úlohu byla rovn ž použita um lá         
neuronová síť a využitím knihovny Orange. Na vstupu jsou zem pisné          
souřadnice uživatele Ějeho geolokaceě - tedy spojité hodnoty, na         
výstupu pak kód uživatelem požadovaného souřadnicového systému       
Ědiskrétní hodnotyě. 

Přesnost výsledku v tomto případ nelze nijak exaktn určit.         
Nelze totiž říct, který výstupní souřadnicový systém je pro uživatele          
ten nejlepší. Pokud data uživatele spadají do geografického rozsahu         
daného souřadnicového systému, nelze říci, že je zvolen špatn . V          
tomto případ jde spíše o určení nejvyšší pravd podobnosti daného         
výstupního SRS v dané lokalit . Pro vizuální kontrolu výsledku byla          
vygenerována pravidelná síť bod se zem pisnými souřadnicemi XY a         
pro každý z bod byla vypočtena pravd podobnost použití        
jednotlivých souřadnicových systém - v JSON formátu. Z tohoto         
seznamu bylo pro kontrolu vybráno n kolik souřadnicových systém        
typických pro určitou oblast použití a hodnoty pravd podobnosti pro         
tento souřadnicový systém byly přid leny danému bodu. Tato síť byla          
následn  převedena do rastrové podoby a zobrazena v map . 
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Obr. 5 - Pravděpodobnost výskytu použití souřadnicového systému S-JTSK v 

Evropě (oblast typická pro jeho použití je Česká republika a Slovensko) 

I pro tuto úlohu - volbu vhodných výstupních souřadnicových         
systém , byla také testována služba ůWS Machine Learning. Po         
provedení validace modelu, bylo vypočteno celkové skóre F1 jako         
0.255 - to se zdá být jako velmi nízké číslo vypovídající o nízké             
přesnosti modelu - to je ale z principu dané úlohy v pořádku, neboť             
jak již bylo uvád no dříve u modelu s ůNN, tak pro jakoukoliv            
lokalitu není správný jen jeden SRS, ale je jich zpravidla více a cílem             
je zjistit, které SRS jsou v dané lokalit používány nejčast ji. Skóre F1            
tedy nemá v tomto případ  náležitou vypovídací hodnotu.  

Určení znakové sady 
Chybn identifikovaná znaková sada Ěkódování znak ě      

atributové složky geodat m že při jejich zpracování zp sobit nevratné         
znehodnocení takových dat. Týká se to zejména datových sad, které          
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používají jiné znaky než znaky anglické abecedy a znaky používané v           
informatice ĚůSCIIě. 

Pro získání potřebných trénovacích dat je vhodné v databázi         
evidovat k jednotlivý zpracovávaným datovým sadám informaci o        
kódování znakové sady. Tyto záznamy pak použít jako trénovací         
množinu dat. 

 
Obr. 6 - Faktory ovlivňující preference výběru kódování znaků atributové 

složky geodat 
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ZÁV R 

Cílem této práce bylo navrhnout koncept, jehož implementace        
do geoaplikací by minimalizovala požadavky na uživatele v        
souvislosti s volbou parametr , které jsou pro zpracování dat         
nezbytné, a tím také k minimalizaci nežádoucích jev  a chyb. 

V prvním kroku - analýze současného stavu, byly popsány         
problémy, se kterými se uživatelé potýkají při importu dat do          
geoaplikací, případn i exportu. Následn byla provedena rešerše,        
která se zabývala tím, zda, případn jak jsou zjišt né problémy řešeny           
ve vybraných geoaplikacích, dostupných v prostředí internetu v        
podob webových aplikací. V záv ru této části byla provedena detailní          
studie nad daty z provozní databáze geoaplikace MyGeodata        
Converter v souvislosti s preferencí uživatel při volb formátu         
uložení geodat a souřadnicového systému - jak vstupních, tak i          
výstupních geodat. Z této analýzy mimo jiné vyplynulo, že n které          
parametry nebo volby při zpracování geodat mají prokazatelnou        
závislost na geolokaci uživatele, který data zpracovává. 

V teroretické části práce je v nována pozornost v deckým        
metodám, které jsou vhodné pro řešení uvedené problematiky a které          
jsou použity v části praktické. Jedná se zejména o problematiku          
strojového učení z oblasti klasifikačních metod - s využitím um lých          
neuronových sítí, či stochastických aproximačních metod, a z oblasti         
dolování znalostí - s využitím algoritmu pro dolování asociačních         
pravidel. Následující kapitola se pak zabývá technickými aspekty        
dílčích problematik a možnostmi realizace z hlediska technologického. 

V praktické části práce je nejprve představeno aplikační        
prostředí, které bylo zdrojem testovacích dat, a do kterého již jsou           
nebo teprve budou navržené koncepty implementovány. Pro jednotlivé        
dílčí problémy pak je vždy navržen zp sob jejich řešení, popsána          
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technická realizace, zp sob testování, případn validace či       
implementace výsledk práce. Následná diskuse se pak hloub ji        
zabývá dosaženými výsledky. 

Minoritním, avšak d ležitým výsledkem práce, je už samotný        
popis problematiky a popis konkrétních nežádoucích dopad , kterými        
se až doposud prakticky nikdo hloub ji nezabýval. Doposud tedy         
scházel i koncept technického řešení, který by bylo možné         
implementovat do geoaplikací, jež umožňují import či export dat         
uživatel . Hlavním přínosem práce tedy je zejména návrh technického         
řešení vybraných problém , a v rámci možností také jejich testování,          
validace, ale i zkušenosti z implementace do existující geoaplikace. Z          
celkového zpracování vyplývají následující záv ry: 

● Mezi nejzávažn jší zjišt ný problém při importu geodat patří        
chyb jící informace o použitém sou adnicovém systému.      
Bez této informace není možné geodata například správn        
zobrazit v map spolu s jinými geodaty, transformovat do         
jiných SRS, či korektn exportovat do n kterých formát        
uložení dat Ěnapř. KML, GPXě. Pokud uživatel není schopen         
sám přiřadit odpovídající SRS, neexistuje exaktní zp sob, jak        
tento SRS automaticky detekovat. Výsledky práce však       
ukazují, že díky analýze vstupních geodat, stochastickým       
aproximačním a prediktivním modelům lze s velmi       
vysokou pravd podobností sou adnicový systém t chto     
geodat určit. 

● Správná volba výstupního SRS při transformaci geodat je        
d ležitá zejména s ohledem na geografickou oblast použití        
jednotlivých SRS - v případech, že uživatel zvolí SRS, který          
má jinou geografickou oblast použití než je geografický        
rozsah transformovaných geodat, m že docházet ke kritickým       
chybám, nepřesnostem nebo nežádoucím artefakt m. Tato      
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úloha byla řešena analytickými postupy s využitím definic        
jednotlivých SRS uvedené v databázi EPSG. Vzhledem k        
velkému počtu možných SRS byly dále v práci použity         
prediktivní postupy založené na analýze komunitních dat,       
které vedou k výb ru a setříd ní vhodných SRS dle nejvyšší          
pravd podobnosti jejich použití ve vztahu ke geolokaci       
uživatele. 

● Určení neznámého kódování znaků v atributové složce       
geodat je sice minoritním problémem, v případ jeho        
chybného určení ale m že docházet ke znehodnocení       
atributové složky geodat. Vzhledem k problematickému sb ru       
trénovacích dat pro prediktivní modely byl problém řešen        
pomocí použití programových knihoven a utilit pro       
detekci kódování znaků. S výhodou zde je ovšem možné         
využít informace o geolokaci uživatele, díky čemuž detektory        
preferují kódování v této lokalit  používané. 

● Úloha stanovení preferencí při volb výstupního formátu       
uložení geodat při jejich exportu je z pohledu v deckého         
přínosu zcela nevýznamná - z pohledu uživatelského komfortu        
však smysl má - především, pokud bylo prokázáno, že v          
r zných státech sv ta jsou tyto preference mnohdy zcela        
odlišné a uživatel má na výb r desítky r zných formát . Zde          
bylo použito jednoduché statistické vyhodnocení     
komunitních dat na úrovních jednotlivých stát  sv ta. 

● Volba, v n kterých případech i pom rn velkého počtu        
konverzních parametr při exportu geodat do vybraného       
formátu uložení, m že být pro n které uživatele obtížná. Tato         
problematika byla v práci řešena pouze v teoretické rovin ,         
přičemž byla nalezena paralela mezi analýzou geodat       
uživatele a analýzou nákupního košíku zákazníka v obchod -         
tedy úlohou, pro kterou vznikl algoritmus Apriori, a který lze          
aplikovat i na úlohu volby konverzních parametr . V obecné         
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rovin se nemusí jednat jen o parametry p i konverzi         
geodat do různých formátů uložení, ale teoreticky o        
jakékoliv parametry v souvislosti se zpracováním geodat       
uživatele. 

 
Výsledky této disertační práce mohou být přínosné především        

pro vývojáře geoaplikací, které umožňují vstup uživatelských geodat        
nebo jejich export. Práce nejenom že popisuje problémy, které jsou s           
touto operací spojené, ale zároveň i navrhuje a ov řuje postupy,          
pomocí kterých je možné je řešit. 
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