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HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA 

název  

(x) ne zcela jednoznačně vystihuje téma a obsah práce  

 

cíle a hypotézy  

(x) jasně formulované  

 

úvod a literární přehled  

(x) vztahuje se k zadané problematice s použitím původní zahraniční a domácí literatury, avšak 

vysoký podíl tvoří rekapitulace známých faktů ze skript a jiných zdrojů. Rešeršní rozbor současného 

stavu zkoumané problematiky je slabší povahy. 

 

data a metody  

(x) jasné, přehledné a srozumitelné, použité metody jsou takové, že pomohly splnit vytčené cíle  

 

výsledky 

(x) relativně vhodně a jasně prezentované, odpovídají použité metodice. Interpretace výsledků má 

však slabší charakter. 

 

závěry  

(x) práce předkládá diskusi a závěry, autor se kriticky vrací k vytvořené metodice/algoritmu. Bylo by 

však žádoucí diskutovat i jiné aspekty (např. stanovení průjezdních rychlostí) či detailněji porovnat 

výsledky a metodiku s podobně orientovanými studiemi. 

 

HODNOCENÍ PRÁCE – FORMÁLNÍ STRÁNKA  

S relativně vyšším počtem formálních nedostatků a gramatických chyb  

 

obsažené informace a metody  

(x) možno považovat za originální, pro obor nové nebo rozšiřující poznání a v dostatečném rozsahu, 

mohou tvořit základ publikace v odborném vědeckém časopise  

 

 

 

Práce splňuje požadavky kladené na magisterské práce předkládané na Katedře aplikované 

geoinformatiky a kartografie (PřF, UK). Jako školitel pozitivně hodnotím poctivý přístup studenta 

k řešení zvoleného geoinformačního úkolu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním 

stupněm velmi dobře. 
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Doplňující komentáře: 

 

Autor řešil zadané téma samostatně, postupně se seznámil a zvládnul pokročilé algoritmické metody.  

Z geoinformačního hlediska je nejcennějším výstupem vytvořený algoritmus v jazyce Python. 

Funkčnost algoritmu autor verifikoval na základě vlastního měření a porovnání s výsledky významných 

mapových aplikací.  

Kvalitu práce však hatí relativně vysoké množství gramatických chyb a formálních nedostatků. Časová 

tíseň v závěru dokončování DP práce se projevila na slabší kvalitě kapitol Diskuse a Závěry a 

nedostatečné interpretaci výsledků. 

 

 

Doplňující otázky: 

 

1. Dosáhl Váš algoritmus vyšší přesnosti než v případě služeb Mapy.cz a Maps.google.com? Jakou 

relevantnost mají Vámi řešené úseky, tzn. s vyšší křivolakostí a sklonem ve výpočtu časové 

dostupnosti na středních či delších silničních úsecích? Případně, při jakých vzdálenostech hraje 

zapojení algoritmu výraznou roli pro zpřesnění výpočtu?  

 

2. V diskusi zmiňujete určité nedostatky vytvořeného algoritmu, např. dělení linií či opakování 

podobných operací. Dokázal byste nyní s odstupem času tyto nedostatky odstranit či 

eliminovat? 

 

3. Je Váš algoritmus připraven pro veřejné publikování? Počítá se s veřejným publikováním 

vytvořeného algoritmu. 

 


