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Slovní hodnocení práce

Diplomová práce Jana Kryšpína Vzorce pohybu obyvatel ve městech si má za svůj základ 

stále rostoucí množství uživatelem generovaných dat o pohybu ve měsěc a snahu nalézt v 

nich základní patterny, které by bylo možné přiřadit k jedné z základních teorií, tak jak ji 

známe z klasických výzkumů mobility. V úvodní části diplomant přiměřeně explikuje základní 

teorie a pojetí mobility s patřičnými odkazy a v přiměřeném rozshau. V samotné výzkumné 

části pak na datech ze sociální sítě Foursquare a od provozovatel sdílené služby Rekola 

hledá odpověď na své výzkumné otázky.

Je vidět, že ho téma i samotná analýza baví, což se projevuje také na poněkud uvolněném 

stylu práce. Kryšpín má občas tendenci nám vyprávět příběh svého výzkumu až s literárním 

nadšením: "Bylo tak možné během pár desítek minut spočítat, kolik venues je blíž, a určit tak 

hodnotu (rank)za pomoci tohoto kódu" s následným uvedním celého kódu v textu. 

Občas působí práce trochu zmatečně a překotně, jako kupříkladu v pasáží, kdy popisuje cíle 

výzkum: "Cílem výzkumu je najít v datech z aplikací Foursquare a Rekola metodu či teorii, 

kterou lze popsat pohyby obyvatel v Praze ve vybraných intervalech. A rozhodnout, zda 

hraje v pohybu lidí větší roli vzdálenost nebo intervenující příležitosti." Představa, že cílem 

výzkum je něco najít v datech je poněkud humpolácká. Ale je to spíše formulační problém, 

protože samotná výzkumná otázka je už formulována dobře.

Kryšpín dochází na konci svého výzkum i k uměřeným výzkumným výsledkům s vědomím 

jejich limitace (zejména v oblasti nespojitosti pohybu). Práci považuji za dobře odvedenou a 

navrhuji hodnotit známkou výborně i před dílčí stylistické nedostatky. Pro mne byla osobně 

přínosem a inspirací.
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Aspekty práce Možné rozpětí Bodové hodnocení

metodologie a věcné 

zpracování tématu
0 – 40 bodů 35  bodů

přínos a novost práce 0 – 20 bodů 15 bodů

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů
0 – 20 bodů 18 bodů

slohové zpracování 0 – 15 bodů 10 bodů

gramatika textu 0 – 5 bodů  5 bodů

CELKEM 83 bodů

Výsledné hodnocení práce

Bodový zisk za práci Hodnocení práce

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51 – 60 bodů Dobře (3)

61 – 80 bodů Velmi dobře (2)

81 – 100 bodů Výborně (1)

V Praze dne 31. 5. 2020

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
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