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Bakalářská práce Jakuba Málka měla za cíl zpracovat a porovnat dva dosud velmi málo prozkoumané 

zdroje dat o dojížďce v pražském městském regionu - dataset vnitroobecní dojížďky ze Sčítání lidu 

2011 a dataset vytvořený pro Prahu a Středočeský kraj měřením poloh mobilních telefonů pro 

pražský Institut plánování a rozvoje v roce 2015. Cíle práce byly z větší části splněny, což bych 

vzhledem k novosti celého tématu považoval za úspěch. Použitá metodologie řadí práci na pomezí 

sociální geografie a geoinformatiky. 

Práce se skládá z úvodu, kde je správně nastolena problematika včetně zdůvodnění důležitosti a 

postulovány výzkumné otázky, teoretické části, kde je podrobně diskutována problematika 

lokalizačních dat mobilních telefonů, datové a metodologické části, kde autor popisuje oba vstupní 

datasety a jednoduché matematické metody použité při jejich zkoumání, a části praktické, doplněné 

závěrem. V praktické části student analyzuje soulad obou datasetů co do počtů obyvatel a síly 

dojížďkových toků, rozdíly poměrně zdařile interpretuje a kvalitně prezentuje vhodnými standardními 

kartografickými vyjadřovacími prostředky. Do praktické části je vložen oddíl s analýzou denních rytmů 

vybraných pražských lokalit, který, ač zdařile a podrobně zpracovaný, má malou návaznost na zadané 

cíle práce. Závěr práce dobře shrnuje hlavní zjištění práce a její přínosy; také částečně nahrazuje 

chybějící diskuzní část vypíchnutím hlavních problémů analýzy, avšak tyto problémy nejsou vůbec 

konfrontovány s dostupnou literaturou. 

Autor provedl rozsáhlou a kvalitní rešerši zdrojů v oblasti lokalizačních dat mobilních telefonů a 

doplňuje tak dostud značně neadekvátní pokrytí tohoto tématu v českojazyčné literatuře. Rozsahu 

rešerše by bylo možno vytknout absenci novějších zahraničních zdrojů, což je důležité vzhledem k 

rychlému rozvoji poznání v tomto tématu. Pouze velmi povrchně je zmíněn problém anonymity a 

možnosti deanonymizace těchto dat, který je v současnosti pro práci s nimi zásadní. Teoretická část a 

jednotlivé zdroje jsou také pouze slabě navázány na cíle práce a jsou velmi málo referencovány v 

částech následujících; zlepšením by bylo např. odstranit kapitolu 2.2, která je strukturovaná podle 

výzkumných škol, a rozdělit ji do dalších částí, které jsou vhodněji tematicky zaměřené. 

Při analýze dat autor používá standardní a názorné metody, které umožňují snadné kartografické 

znázornění; jen snad použitá metoda poměrů počtů obyvatel může příliš zvýrazňovat jednotky s 

malými absolutními počty, které nejsou pro zkoumání důležité - vhodnější by byla např. metoda 

lokální relativní TAE. Chyba dat, která je důkladně popsána na straně 18, by mohla být způsobena 

rozdílnou normalizací hodnoty proudu (vztažením na počet obyvatel zdrojové ZSJ v případě 

relativního dojížďkového proudu a na počet obyvatel cílové ZSJ v případě vyjížďkového proudu); 

použití relativních hodnot by bylo ale i tak poměrně obtížné, postup tedy považuji za správný. 

V praktické části jsou zdařile interpretovány rozdíly obou datasetů získané analýzou a práce dochází k 

zajímavým závěrům, ty ale bohužel nejsou konfrontovány s literaturou. Bohužel není provedena 

interpretace prostorového rozložení rozdílů počtů obyvatel v obou datasetech, která by měla velkou 

hodnotu pro další zkoumání. V části 4.1 je na začátku uvedeno, že v mobilních datech je celkově 



méně rezidentů, zatímco na konci je tvrzen opak. Naopak dobře jsou popsány rozdíly v dojížďkových 

tocích a nejčastější očekávatelné chyby, byť zaměření na jedinou ZSJ (navíc poměrně specifickou) 

může být překážkou pro obecnou aplikovatelnost vyvozených závěrů. 

Student při tvorbě práce prokázal zvládnutí základních metod vědecké práce od rešerše přes analýzu 

a kritické hodnocení dat až po psaní strukturovaného akademického textu. Práce má v pořádku 

formální náležitosti, kvalitně zpracované reference, které jsou konzistentně citovány. Kvalita práce 

poněkud trpí tvorbou v časovém presu, která se projevila překlepy, pravopisnými a zejména 

stylistickými nedostatky, především v úvodu a teoretické části, kde je text často nesouvislý, 

formulace nejasné a některé věty nedávají v kontextu smysl; jako celek je však práce čitelná a 

srozumitelná. 

Vzhledem k výše uvedenému práci doporučuji k obhajobě a navrhuji následující otázky: 

 Je nutné v současnosti brát v úvahu rozdíly v rozšíření mobilních telefonů napříč pohlavími a 

věkovými skupinami? Proč? 

 V čem může specifičnost použité ZSJ Vysoké školy narušit obecnost získaných poznatků o 

dojížďkových tocích získaných z mobilních dat (kde se dá očekávat největší rozdíl oproti méně 

specifickým jednotkám)? 


