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Praktické cvičení: 

Dnes to bude celé hodně praktické…

!



1. Pomoc s tvorbou semestrální práce

1. Výběr vhodného (GIS) tématu

2. Promyšlení obsahu a rozsahu tabulek v databázi

3. Návrh jednotlivých tabulek, atributů, datových typů, klíčů a integritních omezení (viz návrh na další stránce)

4. Optimalizace navržených tabulek (normálové formy, indexy, SRID…)

5. Ověření funkčnosti a správného nastavení potřebného softwaru (QGIS, pgAdmin, PostgreSQL, PostGIS)

6. Vytvoření fyzických tabulek v PostGIS databázi a naplnění tabulky daty

7. Tvorba základních SELECTů, UPDATů a DELETů k jednotlivým tabulkám = základní funkčnost „programu“

8. Tvorba komplikovanějších dotazů s využitím JOIN, WHERE, GROUP BY, ORDER BY apod. dle požadované funkčnosti „programu“

9. Tvorba specifických dotazů (i prostorových) dle konkrétních úloh a funkčnosti „programu“

10. Průběžná tvorba a doplňování „technické dokumentace“

11. Vytvoření průvodní zprávy a „uživatelského manuálu“

12. Doplnění zpráv o obrázky, tabulky, grafy, mapy apod.

13. Kontrola práce dle dostupných hodnotících kritérií

14. Osobní otestování skriptů a srozumitelnosti dokumentace (ideálně na jiném stroji)

15. Otestování skriptů a srozumitelnosti dokumentace na kolegovi (osoba znalá problematiky)

16. Otestování skriptů a srozumitelnosti dokumentace na nezaujaté osobě



1. Pomoc s tvorbou 
semestrální práce

MALUJTE SI TO! ☺



2. Hodnocení semestrální práce

Jsou všechny SQL skripty 
napsané korektně, efektivně a 

funkčně?

Skripty obsahují i WHERE, 
ORDER BY, DISTINCT, GROUP BY, 

JOIN a LIMIT

SQL skripty jsou psané 
přehledně a jsou příjemně 

strukturované



2. Hodnocení semestrální práce

Jsou definovány vhodné datové 
typy pro jednotlivé atributy?

Splňuje návrh řešení 1. NF?

Splňuje návrh řešení 2. NF?

Splňuje návrh řešení 3. NF?

Databáze má přiměřenou 
složitost a komplexitu, tj. 

neobsahuje jen jedinou tabulku 
o pár atributech.

Jsou vhodně definovány 

indexy?



2. Hodnocení semestrální práce

Je uživatelský návod 
srozumitelný a kompletní?

Obsahuje odevzdané řešení 
uživatelský návod?

Obsahuje odevzdané řešení 
průvodní (technickou) zprávu?

Je průvodní (technická) zpráva 
srozumitelná a kompletní?

Obsahuje odevzdané řešení 
zkušební data v dostatečném 

rozsahu?

Odevzdané texty jsou vhodně 
doplněny obrázky



2. Hodnocení semestrální práce

Obsahují skripty nějakou „ST_“ 
funkci z PostGISu?

Implementuje databáze 
prostorové rozšíření Post GIS a 

datový typ geometry pro 
některý z atributů?

Prostorová složka dat v databázi 
má patřičný smysl a 

opodstatnění (tzn. není tam 
vměstnána nesmyslně a násilím)

Jsou pro data definovány SRID?

Obsahují skripty nějakou 
kombinovanou „ST_“ funkci 

z PostGISu?



3. Datové typy II. – geometry()

Zdroj: https://towardsdatascience.com/spatial-data-science-with-postgresql-geometries-c00387755700

CREATE TABLE test (id serial PRIMARY KEY, geom geometry(POINT,4326) );



4. pgexercises.com

https://pgexercises.com/

Úkol do příště: 
Kdo se dostane 

nejdál?



Děkuji za pozornost a těším se příště!

Prostor pro zpětnou vazbu

mail@mjakl.cz

Tel. 608 544 839

Web: mjakl.cz

Telegram: t.me/mjakl_cz


