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Tomá² Loukotka: Modely ve°ejné hromadné dopravy v prost°edí GIS

P°edloºená magisterská práce Tomá²e Loukotky p°iná²í velmi zajímavé téma modelování hromadné dopravy
pomocí geoinforma£ních nástroj·. Autor se zabývá návrhem °e²ení modelování dostupnosti a cestní sít¥ bez zna-
losti jízdních °ád· v prost°edí vlastní webové aplikace. Velká £ást práce je v¥nována popisu teoretických moºností
a východisek a návrhu pouºitých algoritm· pro výpo£et. Autor v práci navrhuje také vlastní model pro °e²ení geo-
informa£ních úloh v hromadné doprav¥. Navrºený model umoº¬uje uloºení prostorových dat (geometrie i atribut·)
v databázi (PostgreSQL) a následn¥ pomocí webové aplikace editaci vstupních dat (sí´ linek hromadné dopravy nad
uli£ní sítí) a provedení analýzy dostupnosti a nalezení nejkrat²í cesty v síti.

Magisterská práce má rozsah 102 stran v£etn¥ seznamu zdroj·, obrázk·, tabulek a p°íloh (ukázky výstup·
aplikace a £ásti zdrojových kód· aplikace). P°ílohou práce je CD, které obsahuje digitální verzi práce a vlastní
autorem navrºenou aplikaci. Text je psán srozumiteln¥ a £iteln¥ a podává ucelený pr·°ez problematikou. Text práce
vhodn¥ dokumentuje autor·v pr·b¥h návrhu a implementace modelu i vlastní webové aplikace. Po formální stránce
práce odpovídá poºadavk·m kladeným na magisterské práce.

Magisterská práce se skládá z 8 kapitol a obsahov¥ se d¥lí na 4 logicky uspo°ádaná témata - p°ehled existují-
cích model· hromadné dopravy, popis algoritm·, technologie a konstrukce vlastního modelu, návrh a konstrukce
funk£ní webové aplikace a ov¥°ení funk£nosti na p°ípadové studii. Jednotlivé kapitoly na sebe vhodn¥ navazují a do-
volují £tená°i orientaci v problematice. Zde je nutné podotknout, ºe práce vyºaduje p°i £tení zna£nou pozornost
£tená°e, protoºe autor £asto odkazuje mezi jednotlivými kapitolami navzájem (dáno prolínáním popisu algoritm·,
implementace a konkrétních ukázek v rámci p°ípadové studie).

Teoretická druhá kapitola se zabývá p°edev²ím de�nicí pojm· a typologií d¥lení model· podle r·zných kategorií.
Je z°ejmé, ºe daná problematika je zna£n¥ rozsáhlá a autor nem·ºe postihnout v²echny moºnosti. Proto oce¬uji, ºe
popsané zp·soby d¥lení jsou sm¥°ovány k cíli práce - modelování linkové hromadné dopravy v prost°edí GIS. Díky
tomu je daná kapitola dobrým p°edpokladem pro následující popis vlastního návrhu modelu a pouºitých algoritm·
(kapitoly 3,4). Vlastní algoritmizace vychází p°edev²ím z matematického ur£ení pravd¥podobnosti výb¥ru konkrétní
linky hromadné dopravy na základ¥ r·zných variant intervalu linek. Toto °e²ení povaºuji za velmi zda°ilé. Autor
kaºdou variantu výb¥ru dopravní linky dokresluje praktickým jednoduchým p°íkladem. V kapitole 4 jsou popsány
algoritmy, které slouºí k vytvá°ení a editaci sít¥, ale i algoritmy pro realizaci analýz nad touto sítí. Algoritmy
vyuºívají p°ístup· známých ze sí´ové analýzy (BFS a Dijkstr·v algoritmus). Vzhledem k tomu, ºe autor si sám
°e²í uloºení geometrie v databázi (nevyuºívá ºádné modely typu PostGIS) jsou mezi algoritmy zahrnuty i metody,
které se v¥nují porovnávání geometrií prvk· mezi sebou. V kapitole 3 jsou vybrané algoritmy popsány slovn¥,
fragmenty p°íslu²ného kódu (v jazyce Python) s p°íslu²ným komentá°em jsou uvedeny v p°íloze práce. Algoritmické
°e²ení povaºuji za velmi zda°ilé. Autor musel proniknout do ²iroké oblasti technologií (návrh databáze, zp·soby
uloºení, vlastní editace dat, zp·soby prezentace výstup·, AJAX klientská aplikace, výpo£et nejkrat²í cesty, °e²ení
dostupnosti na liniové vrstv¥ aj.) a navrºené °e²ení je ov¥°ené na funk£ní aplikaci.

V kapitolách 5 a 6 autor pojednává o návrhu funk£ní aplikace, která s daným modelem linkové hromadné dopravy
pracuje. Stejn¥ jako u návrhu modelu autor i zde d¥lí text na £ást v¥nující se editaci sít¥ a proces analýzy nad sítí.
Toto d¥lení mi p°ijde správné a umoº¬uje autorovi udrºet souvislost s návrhem celého modelu. Po technologické
stránce aplikace vyuºívá vhodné nástroje pro °e²ení na klientské stran¥ (nap°. OpenLayers, ExtJS) i na stran¥ serveru
(PostgreSQL, Python). Uvedené technologie v sou£asnosti dominují open source °e²ením v oblasti geoinformatiky.
Proto je jejich vyuºití vhodné i z hlediska moºného budoucího roz²í°ení aplikace.

P°ípadová studie je provedena nad sítí linkové dopravy v rámci Prahy 6. Kapitola je dopln¥na ukázkami výstup·
a jednotlivé varianty pouºití MHD (navrºené modelem) jsou porovnávány i s výsledky systému IDOS (vyhledání
dopravního spojení a £asová náro£nost na základ¥ znalosti jízdních °ád·). Zde je ur£it¥ nutné zmínit, ºe by práci
prosp¥la p°ípadová studie i na jiné lokalit¥, která by postihla hromadnou dopravu celého m¥sta jako celku (ne jen
segment za m¥stskou £ást) - nap°. men²í m¥sto odpovídající velikosti. V záv¥ru tento nedostatek autor zmi¬uje
a uvádí i n¥které poznatky ze zp·sobu zápisu kódu a celkové implementace. Je také otázkou, zda v p°ípad¥ roz²í°ení
celého systému zachovat stávající model uloºení dat v databázi (vlastní implementace autora) £i zda nevyuºít
existující metody správy prostorových dat v databázi (PostGIS aj.). P°esto p°ípadová studie i záv¥ry práce potvrzují,
ºe navrºený model i jeho implementace odpovídají realit¥ a jsou pouºitelné.

Magisterská práce je svým tématem velmi aktuální z pohledu mnoºství konkrétních implementací model· pláno-
vání hromadné dopravy a samotné pot°eby plánování dopravy v jednotlivých m¥stech. Je z°ejmé, ºe se autor musel
seznámit s °adou technologií a detailním principem fungování programování v prost°edí internetu. Autor pracoval
samostatn¥, projevoval velký zájem o danou problematiku a uplatnil tv·r£í p°ístup k °e²ení diplomové práce. Pravi-
delné konzultace byly v¥cné a konstruktivní. Navrºená metodika, zp·sob algoritmizace i °e²ení v prost°edí internetu
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pln¥ odpovídají zadání a svým rozsahem místy i p°ekra£ují nároky na diplomovou práci. Práci proto velmi rád
doporu£uji k obhajob¥ a navrhuji hodnocení výborn¥.

V �eských Bud¥jovicích dne 14. 9. 2011

Mgr. Stanislav Grill
Katedra aplikované geoinformatiky a kartogra�e P°F UK Praha
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