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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Bakalářská práce je metodologicky zaměřená, když se snaží přispět k většímu povědomí v českém 

prostředí o aktuálních možnostech a trendech na poli kvantitativní geografie, konkrétně v rámci 

prostorových statistických analýz bodových dat. Kromě představení současných metod, přístupů 

a trendů je cílem bakalářské práce otestování nejčastěji používaných metod na reálných datech. 

K testování metod je využit jednak velmi rozšířený software ArcGIS a dále software CrimeStat, který 

se právě na analýzu bodových dat specializuje. Ukázku práce s tímto softwarem, který není v českém 

prostředí běžně využívaný, lze považovat za jeden z podstatných přínosů práce. Autor zvládl nejen 

samostatně proniknout do tajů tohoto freewaru, ale i srozumitelnou formou předložit vhodný návod 

pro provedení analýz dalším uživatelům. 

Na základě rozsáhlé rešerše současné cizojazyčné metodologické literatury i sociálně-geografických 

výzkumů analyzujících bodová data rozdělil autor metody prostorové statistické analýzy bodových 

dat podle jejich cíle do tří skupin. Problematické je podle mého názoru pouze zařazení metody 

nejbližšího souseda a Ripleyho K funkce k metodám základní popisné statistiky, neboť se jedná 

o metody založené na statistickém testování prostorového vzorce. Rozdělení metod je však celkově 

smysluplné, stačilo by pouze přejmenovat první skupinu metod.  

Vybrané metody prostorové statistické analýzy bodových dat jsou následně aplikovány na datech 

za kriminalitu, což je vzhledem ke stále větší dostupnosti bodově lokalizovaných dat o trestných 

činech oblast, která se v rámci sociální geografie velmi rychle rozvíjí. Konkrétně autor využil data 

o krádežích motorových vozidel v Chicagu, neboť v českých podmínkách bohužel stále není 

jednoduché bodově lokalizovaná data o trestných činech získat. Vybrané metody jsou řádně použity 

a diskutovány jsou jejich přínosy, ale i omezení spojená často se subjektivní volbou parametrů. 

Bohužel v práci chybí ukázky výstupů s různě zvolenými parametry, které by tvrzení autora o vlivu 

této subjektivní volby vhodně dokumentovaly. 

Na závěr bych vyzdvihla, že takto zaměřené práce jsou potřebné, neboť vývoj na poli kvantitativní 

geografie je velmi rychlý a je potřebné znát a aplikovat aktuální metodologické přístupy i v rámci 

českého sociálně-geografického výzkumu. Vzhledem ke stále větší dostupnosti bodově 

lokalizovaných dat lze právě metody představené v této práci považovat za velmi důležité. Autor 

prokázal schopnost samostatné práce, kvalitní práci s cizojazyčnou literaturou i výborné analytické 

schopnosti. Z formálního hlediska se autor bohužel nevyvaroval množství chyb v interpunkci 

i několika překlepů. Přes tyto nedostatky považuji předloženou bakalářskou práci za kvalitní 

a splňující požadavky na ni kladené. 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

Datum: 15. 8. 2019  

Autor posudku: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.  

Podpis: 


