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1. Základní zhodnocení závěrečné práce
Práce analyzuje data z jízdních řádů městské hromadné dopravy ve městech Canberra, Detroit,
Nantes a Praha, vyhodnocuje soustavu ukazatelů, které charakterizují strukturu a provoz v těchto
dopravních sítích a ukazuje možnosti hodnocení dopravních sítí s využitím teorie grafů a analýz
sociálních sítí. Hodnotí lokální i globální ukazatele, analyzuje fyzickou dostupnost zastávek
obyvateli. Práce má výrazně výzkumný charakter a odkrývá možnosti efektivního hodnocení
dopravních sítí, jejich porovnání, sledování kritických míst a možností jejich efektivního rozvoje a
zlepšování služeb pro občany. Práce byla velmi náročná zpracováním řady dat z jízdních řádů, OSM,
populačního gridu, modelování tras dopravních linek, využitím grafových databází v kombinaci s
prostorovými databázemi a klasickými GIS nástroji, což je i důvodem, proč se nepodařilo zpracovat a
vyhodnotit více měst.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Zadání bylo splněno v plném rozsahu.

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor byl většinu času aktivní a samostatný, ovšem nevyhnul se některým výpadkům, což vedlo k
odložení dokončení práce a její obhajoby v loňském roce. Toto prodloužení ale prospělo celkové
úrovni práce a dořešení řady netriviálních problémů, které při realizaci nastaly. Autor byl pravidelně
v kontaktu s vedoucím práce, konzultoval jednotlivé kroky řešení a reagoval na připomínky k práci.

4. Hodnocení formální stránky.
Práce je z formálního hlediska na dobré úrovni. V práci je minimum překlepů (např. s.7 Stuttgardu) a
stylistických problémů. Pojmenování ukazatelů by mělo být všude jednotné (viz např. rozdíly v
překladu Closeness centrality na stranách 14 a 43).

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
• Bylo by vhodné i uvádět rozsah a objemy zpracovávaných dat
• S. 33 „představují absolutní počet obyvatel buňky.“ – je potřebné uvést, že jde o odhad
• S. 38 bylo by vhodné ukázat původní a upravené plochy zkoumaných měst
• S. 39-40 je škoda, že vyhledávání tras linek MHD s využitím utility pgRouting, na kterém student
pracoval několik měsíců, je popsáno pouze na několika řádcích a není podrobně vysvětlen postup.
Totéž se týká následující kapitoly k dopočtu provozní délky -  opět šlo o dlouhý vývoj hledání
vhodného řešení
• Je škoda, že každé město není souhrnně vyhodnoceno – např. výběrem nejdůležitějších zastávek a
porovnáním konkrétních hodnot lokálních ukazatelů pro ně, aby byla zřejmá informační hodnota
těchto ukazatelů a vzájemné překryvy či naopak doplňující pohledy.
• S. 53 je škoda, že výpočtově náročná analýza geografické dostupnosti zastávek VD obyvateli není
více dokumentována a geograficky interpretována. Náročnost práce se tím zcela přehlíží.
• Není jasné, proč je použita u jednotlivých měst pozměněná sestava ukazatelů. Např. centralita
měřená blízkostí středu je vyhodnocena pouze v Detroitu a v Praze.
• S. 59 jak si autor vysvětluje tak špatné výsledky geografické dostupnosti zastávek v Detroitu? Obr.
25 je stěží srozumitelný.
• S. 64 a 74 proč není graf pojmenován stejně jako na s. 49?
• S. 73 obr. 42 není interpretovatelný

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce je potřebné publikovat a rovněž dále rozvíjet v samostatném výzkumu.



7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Podobnost byla vyhodnocena na 4%. Shoda je pouze ve formálním prohlášení a teoretickém úvodu
práce, což je zcela pochopitelné.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Práce představuje náročné téma s velkým potenciálem pro další výzkum i pro praktické využití. Autor
se úkolu dobře zhostil a připravil práci, která je dobrým východiskem pro navazující aktivity.
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