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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá svým obsahem v plném rozsahu zadání. Z hlediska jednotlivých zadaných
úkolů, ty byly splněny, i když v rozdílné kvalitě a rozsahu. V první úkolu byly málo v textu
akcentovány sociální sítě a v textu toto zapadá. Druhý úkol byl zřejmě zpracován s nejvyšší
pozorností. Třetí úkol – porovnání, trpí na možnosti rozsahu práce, a tedy množství porovnávaných
měst. První a čtvrtý úkol trpí na chybějící kritické pohledy a odůvodnění rozhodnutí, či jednotlivých
závěrů autora práce.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Závěrečná práce má standardní strukturu. Obsahuje kapitoly úvod, cíle, rešerše – jež obsahuje oblasti
metod a metodologie, které byly potřeba pro jednotlivé úkoly závěrečné práce, použitá dat, a použité
programové prostředky, předzpracování dat, které ovšem začíná až na 36 straně, výběr indikátorů,
výpočty lokálních a globálních indikátorů, výsledky srovnávání indikátorů ve městech, doporučení a
závěr.
Bylo by vhodnější některé rozsáhlé tabulky, například z kapitoly použitá data, přesunout z těla
závěrečné práce do příloh, tak aby až v jedné třetině nezačínala kapitola, která obsahuje přípravu na
řešení jednotlivých úloh závěrečné práce.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Závěrečná práce má standardní strukturu a vybrané téma závěrečné práce odpovídá úrovni
magisterského studia. Autor se zaměřil na Analýza sítě MHD ve vybraných světových městech. Pro
tento hlavní cíl byly stanoveny čtyři základní úkoly. Autor po úvodu popsal městskou hromadnou
dopravu, která byla hlavním zkoumaným subjektem v jeho práci. Popis a rozbor byl poměrně úplný,
kapitola historie možná obsahuje zbytečné shrnutí historie a měl by obsahovat jen další část –
organizace MHD. Následovaly kapitoly charakteristiky sítě, časové ukazatele přepravy, teorie sítí a
další. Celá kapitola je pojmenována jako rešerše, měla by být uváděna spíše jako metody a
metodologie. Potom by se autor měl taktéž pídit po více zdrojích a informacích, kriticky je hodnotit a
srovnávat, a lépe tak podpořit svá rozhodnutí, výběr a využití získaných informací. Toto v jisté míře
práci chybí.
Dále následuje kapitola týkající se použitých dat, jejich přípravy, kontrolu, úpravy, zhodnocení a
celková připravenost pro hlavní analýzy. Některé části by mohly být přesunuty do příloh. Zde opět
například u teorie sítí a explorační analýzy dat chybí alespoň odstavec, jež by jeho bádání shrnul a
uvedl čtenáře, jak budou tyto informace dále využity.
Autor následně své vybrané metody analýzy aplikoval po přípravě dat na čtyři vybraná města a
poměrně slušně tuto analýzu zpracoval v psané i grafické podobě. V kapitola srovnání trpí na to, že
nebylo v možnostech autora provést tuto analýzu pro velké množství vybraných měst, aby byly
závěry a srovnávání validnější a prokazatelněji. Toto ovšem není na závadu této práce.
V doporučeních a závěru této práce autor shnuje k čemu dospěl a uvádí zmíněná doporučení a návrhy
dalšího postupu. Nicméně by zde opět mělo být obšírněji uvedeno, jak k těmto závěrům došel a proč
konkrétně tato doporučení doporučuje. Například ve smyslu uvedení vysvětlení u jednotlivých
odrážek ne/vybraných indikátorů a obecných závěrů.

4. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je závěrečná práce standardní struktury. Některé kapitoly by mohly mít jiné
pojmenování, tak jak jsem již uváděl. Je to volba autora, ale trpný rod působí lépe v tomto typu prací.
Seznam položek literatury by měly být řazeny dle abecedy, nebo dle uváděných čísel odkazována.



5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Autor uvedl historii a nějaký stav MHD. Ať v krátkosti uvede trendy v optimalizaci a provozování
MHD do krátkodobé budoucnosti. Například ve smyslu efektivního kombinování módů dopravy.
Jaké jiné autory a zdroje by doporučil autor této práce například v případě srovnání pro kapitolu
Charakteristiky dopravní sítě. Nebo je Folprecht v této části jeho rešerše jediným validním zdrojem?
Str. 3.: jaký je zdroj dat DPP a jeho stáří. Nezdá se autorovi průměrný interval pro metro a tramvaje
ve ŠPIČCE, jak uvádí, příliš dlouhý, i vzhledem k tomu, jaké množství toků obyvatel prostřednictví
MHD v některých denních interval sám uvádí dále v textu?
Str. 30: zdá se, že prostorové vymezení je problematické při srovnávání výsledků analýz u
jednotlivých měst. Nebylo by možné stanovit tyto oblasti jinak? Taktéž nebylo by možné centroidy
těchto oblastí stanovovat jinak, například s ohledem adresních bodů jednotlivých obyvatel, a tím
pádem odpovídající infrastruktuře měst (viz str. 38)?
Nechť autor krátce pohovoří o problémech při využívání OSM – sítí pozemních komunikací zastávek
a jeho filtrování při předzpracování dat. Například ohledně filtrace zastávek a úseků pozemních,
jejich přesouvání v rámci stanovení grafu sítě etc.
Str. 40: jaký byl důvod pro výběr časového intervalu 8 – 8:30?
Str. 41: není docházka na zastávku podstatná pro obyvatele (dostupnost)? Nebylo možné použít jinou,
než euklidovskou vzdálenost? Proběhl nějaký test a srovnání stanovení vzdáleností?

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Závěrečná práce přináší nové možnosti v oblasti analýzy MHD a snaží se stanovit vhodné ukazatele
pro hodnocení MHD ve městech a možnosti porovnávání. Tento fakt je důležitý mimo jiné k tomu,
aby bylo možné optimalizovat služby MHD v jednotlivých městech a přenášet funkční správná
řešení, či jejich části, do jiných měst, jež trpí problémy se zastaralou infrastrukturou, službami a
nedostatečnou optimalizací provozu.

7. 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 studijní materiály jsou v seznamu literatury.
V autorově závěrečné práci převažují zejména prameny z internetových zdrojů. V části rešerše
(metody, metodologie) se opakuje jeden až dva autoři. V této oblasti by bylo vhodné pojmout širší
spektrum autorů, provést srovnání a odůvodnit svá rozhodnutí a volby. Potom by byl i výběr
literárních pramenů širší. Způsob uvádění literatury byl popsán v bodě 4.

8. Jaký je způsob využití práce?
Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již využívány? Doporučujete výsledky práce
publikovat?
Výsledky závěrečné práce by bylo možné publikovat, pakliže by se autor více věnoval kritickému
hodnocení vlastních závěrů, alternativám, porovnáváním a více zdůvodnil své závěry a rozhodnutí.
Zároveň by bylo nutné aplikovat celý proces analýzy MHD dle autora ve více vybraných městech,
aby bylo srovnávání a závěry validní.
V tomto stavu spatřuji využitelnost zejména v rozsáhlém uchopení tématu, a zpracování jednotlivých
postupů analýzy a zpracování dat. Je dobrým základem pro uchopení a vytvoření rozsáhlejší analýzy
MHD ve městech.

9. Celkové hodnocení práce.
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.
Závěrečnou práci hodnotím:
VÝBORNĚ
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