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Název práce: Využití tvaru dopravní sítě v hodnocení dostupnosti služeb 
Autor: Bc. David Černický 
Oponent: Mgr. Josef Laštovička   
 
HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA 
název  
( ) dobře vystihuje obsah práce, je věcný a stručný 
(x) vystihuje obsah práce, avšak ne zcela jednoznačně  
( ) nevystihuje obsah práce  
cíle a hypotézy  
(x) jasně formulované  
( ) nejasně formulované  
( ) chybí  
úvod a literární přehled  
(x) jasný a přehledný, vztahuje se k zadané problematice a obsahuje dostatečné množství informací, 

které shrnuje na přiměřené úrovni poznání v dané oblasti; kriticky hodnotí použité informace  
( ) nepřehledný – nelogicky členěný, bez kritické analýzy, avšak s dostatečným množstvím informací  
( ) příliš stručný (s nedostatečným množstvím podkladů) nebo nevýstižný a ke zpracovávané 

problematice se vztahuje pouze částečně  
použité informační zdroje založené zejména na  
(x) původní zahraniční a domácí literatura 
( ) učebnice, slovníky a monografie 
( ) „šedá literatura“ 
použitá literatura  
(x) v odpovídajícím rozsahu  
( ) v nedostatečném rozsahu  
data a metody  
(x) jasné, přehledné a srozumitelné, nechybí nic podstatného, množství materiálu (pozorování, 

opakování v prostoru a čase) a použité metody jsou takové, že pomohou splnit vytčené cíle  
( ) jasné a srozumitelné, nechybí nic podstatného, ale množství materiálu je nedostačující  
( ) nesrozumitelné (není možno posoudit adekvátnost použitých metod a materiálu) nebo nedostatečně 

popsané  
( ) nevhodně zvolené metody, nemohou dát odpověď na vytýčené cíle  
výsledky 
(x) vhodně prezentované, odpovídají použité metodice, k vyhodnocení použity vhodné metody,  
( ) zbytečně se opakující výsledky (např. dvojí prezentace v tabulkách i grafech),  
( ) k vyhodnocení nebyly použity vhodné metody  
( ) prezentace nedostatečná  
interpretace dat (diskuse)  
(x) odpovídající, autor prokázal dobrou znalost studované problematiky, vhodně cituje dostatečné 

množství literárních zdrojů  
( ) diskuse dat je nedostatečná (diskuse neodpovídá úrovni a rozsahu uvedených dat)  
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( ) daty nepodložená, svým rozsahem neodpovídá zpracovaným datům a údajům, spekulace převládají 
nad fakty  

závěry  
(x) práce má jasné a jednoznačné závěry, které jsou podloženy a odpovídají na cíle a hypotézy práce  
( ) závěry jsou sice přesné a podložené, ale úplně neodpovídají cílům práce, nebo některé cíle a 

hypotézy nejsou zmíněny  
() závěry nejsou podložené či nevycházejí z předkládané práce  
 
HODNOCENÍ PRÁCE – FORMÁLNÍ STRÁNKA  
obrázky a tabulky  
(x) přehledné a obsahují dostatečné množství informací  
( ) nepřehledné, ale obsahují dostatečné množství informací  
( ) nejsou součástí textu 
( ) nevyhovující  
text  
( ) formálně dokonalý  
(x) bez větších formálních nedostatků  
( ) po formální stránce nevyhovující (nemá doporučené členění)  
jazyk  
( ) odpovídá gramatické správnosti, možnostem a zvyklostem používání v odborném textu  
(x) částečně odpovídá gramatické správnosti, možnostem a zvyklostem používání v odborném textu  
( ) neodpovídá gramatické správnosti, možnostem a zvyklostem používání v odborném textu  
literatura  
(x) citována bez chyb, jednotně, citace použité v textu odpovídají seznamu literatury a způsob citací 

odpovídá mezinárodním nebo českým normám  
( ) citována s chybami, nejednotně, citace v textu neodpovídají seznamu literatury (chybějící nebo 

přebývající citace)  
obsažené informace jsou  
(x) pro obor nové nebo rozšiřující poznání a v dostatečném rozsahu, mohou tvořit základ publikace v 

odborném vědeckém časopise  
( ) jsou cenným potvrzením (aplikací) známých skutečností  
( ) jsou jen opakováním již známých skutečností bez nového přínosu  
 
 
 
 
 
Práce splňuje požadavky kladené na magisterské práce předkládané na Katedře aplikované 
geoinformatiky a kartografie (PřF, UK). Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním 
stupněm velmi dobře až dobře. 
 
 
 
 
 
 
Datum: 07/09/2020      Podpis oponenta:   
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Doplňující komentáře: 
 
Diplomová práce pana Bc. Davida Černického (s názvem Využití tvaru dopravní sítě v hodnocení 
dostupnosti služeb) se zabývá tvorbou algoritmu, který dokáže automaticky počítat průměrnou 
průjezdní rychlost na základě tvaru cesty a dalších parametrů území, kterým pozorovaná cesta prochází.  
Název práce však nebyl vhodně zvolen, v práci nebyla zkoumána „dostupnost“, případně v práci není 
dostatečně řešena dostupnost služeb. Poděkování autora práce bych v další vědecké práci volil více 
formálně. Samotná práce obsahuje mnoho překlepů: 
Např. ve zkratkách u abstraktu „gis“ místo „GIS“ (str. 3). Dále na str. 9 je v úvodní kapitole několik 
gramatických chyb. Str. 19-20, kde je zbytečně rozdělená tabulka (ve dvou stránkách) obsahující 
„gooogle“ místo „google“. Na str. 21 je uvedeno „gravitační zrychlení 9,8 (m/s2)“, avšak jednotky by 
neměly být uvedeny v závorce, u druhé mocniny by měl být použit horní index. Na str. 26 „Zabaged“ 
místo „ZABAGED“ nebo „ArcČR500 v3.3“ místo „ArcČR 500 verze 3.3“. Na str. 56 je tabulka 
s hodnotami bez jednotek. Na str. 57 je v Tab. č. 24 je uvedeno „dolu“ místo „dolů“ atp. Na str. 20 autor 
cituje článek ze serveru Novinky.cz. Domnívám se, že se nejedná o odbornou literaturu vhodnou 
k diplomové práci. Navíc odkaz v seznamu literatury není funkční. 
Za slabší část práce též považuji rešeršní část, která převážně tvoří přepis již známých faktů ze skript a 
jiných zdrojů. Současný stav zkoumané problematiky, který však představuje pouze jednostránkový 
elaborát, by měl být hlavní částí rešerše. V rámci použitých dat není vhodné uvádět data, která nebyla 
užita. Navíc v použitých datech, které bych mimo jiné uvedl jako součást metodiky, chybí uvedení 
proběhlého in-situ měření. Výsledky by si též zasloužily lepší souhrnnou statistiku. Na str. 62 autor 
uvádí, že je zde dostupný algoritmus ke stažení na adrese, která zde nebyla přidána. 
Největším přínosem celé práce je autorem vytvořený algoritmus. Tento algoritmus byl vytvořen 
v jazyce Python. Funkčnost algoritmu pak byla ověřena na základě testování vybraných cest, jejichž 
vypočítané dojezdové časy byly porovnány s předními mapovými aplikacemi. Práce obsahuje i vlastní 
měření v terénu, které též považuji za velmi hodnotný přínos práce. Vytvořený algoritmus lze vzhledem 
k výsledkům považovat za zdařilý. Myslím si, že by bylo vhodné vložit vytvořený algoritmus například 
na Github.  
Přes všechny výše zmíněné nedostatky splňuje tato diplomová práce úroveň kladenou na závěrečné 
práce na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Doporučuji tuto diplomovou práci 
k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře až dobře. 
 
 
Doplňující otázky: 
 

1. Jakých metod a dat je užíváno při výpočtu síťových analýz v aplikacích Mapy.cz a 
Maps.google.com (při hledání trasy z A do B), se kterými jste srovnával Vámi vytvořený 
algoritmus? 

 
2. Pokuste se navrhnout, jak by bylo možné uvést Váš vytvořený algoritmus do praxe? Kde vidíte 

výhody Vašeho algoritmu pro užití v praxi? 
 


