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„Mode]ování dostupnosti lékáren a nízkoprahových center v Česku``

Předložená bakalářská práce má 50 stran textu a množství mapových příloh.  Seznam
literatuy a zdrojů je pro potřeby bakalářské práce dostačující, autor vybral kvalitní vědecké
publikace týkající se dané problematiky.

Práce  je   logicky   struktuovaná,   obsahuje   veškeré   náležitosti   nutné   pro   kvalitní
vědeckou  práci.  Drobnou  výtku  mám  ke  dvěma  úvodním  kapitolám,  které  by  vzhledem
k malému  rozsahu  bylo  vhodnější  spojit  do  jedné.  Přimlouval  bych  se  také  za  opuštění
značení  kapitol jejich  obecnými  názvy  (data  a  metodika,  výsledky)  a  za  větší  reflektování
specifičnost tématu. Příliš podrobné členění IV. stupně není pro bakalářskou práci potřeba, je
možné řešit například zvýrazněním v textu.

Tématem   práce  je   akcesibilita,   částečně   také   v kontextu   refomy   zdravotnictví
v česku.    Autor   prokazuje    dobrou    orientaci    v problematice    akcesibility    i    distribuce
sledovaných  objektů  zájmu.  Příkladně  diskutuje  vhodnost  datové  základny  a  řeší  vyvstalé
problémy při jejím zpracovávání (např. problém s topologií silniční sítě atd.).

Zejména  kapitolu   diskuze   hodnotím   velmi   pozitivně.   Je   v ní   obsaženo   spousta
vysvětlujících  závěrů.  Autor  se  také  staví  kriticky  k samotnému  zadání,  které  vzhledem
k rozsahu bakalářské práce  logicky opomíjí akcesibilitu pomocí MHD v Praze, nicméně pro
sledované  téma  se jedná  nejspíše  o  nejdůležitější  typ  dostupnosti.  Pěší  chůze  by  měla  být
doplňkem  k MHD.  Podnětná je  také  úvaha  o  smysluplnosti  nejbližší  lékámy  pro  drogově
závislé.  Mímě jsem  postrádal  hodnocení  faktu,  že  rozšíření  NP  center  do  lékáren  nejspíše
narazí také na odpor samotných lékáren a jejich zákazníků. Autor se také správně pozastavuje
nad  přesností  modelování  -  zejména  v Praze  (zavedené  modré  parkovací  zóny  navíc  dosti
změnily mapu dostupnosti).

Tvorba modelu dostupnosti (#emork dcí/cr§e/) je velmi čtivě popsaná. Zvolené faktory
ovlivňující  průměmou rychlost na komunikacích jsou  opravdu ty  nejdůležitější  a pro  práci
zcela dostačující.

Autor   nespouští   ze   zřetele   cíl   práce   a   téma   zpracovává   s patřičnou   pečlivostí,
nevynechává žádný důležitý aspekt síťových analýz a ®ro úroveň bakalářské práce) správně
uvádí  také  další  možné  postupy  a  nastavení  softwaru,  včetně jeho  nevýhod  (např.  nutnost
přesné  specifikace  atributu  pro  #€ftvor4  dcr/crse/,  výpočet  funkce  S€rw.ce  j4recz jako  čemá
skříňka a další). Autor používá více metodických přístupů, mj . např. terénní průzkum.

Grafická stránka práce a zejména příloh je kvalitně zpracovaná. Mapy jsou technicky i
vizuálně  velmi  zdařilé,  i  když  zde jsem  shledal  několik  nesrovnalostí,  zejména  (seřazeny
podle důležitosti):

1)   Postrádám  diskuzi  barevného  provedení  dostupností.  Proč  byla  zvolena  barevná
škála od světlé do tmavé. Jaké j sou zdroje (literámí) tohoto barevného provedení?

2)   Přílohy   „sregionalizací"   (3,   4,   5):   Nejedná   se   o   regionalizaci!   Došlo   pouze
k vytvoření zón dostupnosti. Názvy map jsou zavádějící.
Také intervaly u těchto map jsou sice voleny s ohledem na možné srovnání lékáren
a  nízkoprahových  center,  výsledkem  je  ale  v  případě  lékáren  vše  s výbomou
dostupností, u nízkoprahových center vše se špatnou dostupností. Nabízí se otázka,
zda má toto rozdělení do intervalů mimo výše popsané srovnání nějaký význam.

3)   Problémy s názvy map: Přílohy 2, 3, 4,17 a 18 -věcné vymezení včetně „lékáren,
nízkoprahových  center"  by  mělo  být  vždy  v titulu.  U  příloh  7  a  s  by  do  titulu
mohlo patřit i prostorové vymezení.

4)   Příloha  6  -  Proč  jsou  popsané  pouze  některé  obce.  Které  jsou  tedy  popsané?
Hodilo by se do poznámek k mapě.



5)   Příloha 9 obsahuje 7 intervalů, ovšem mapajich má fakticky pouze 5. Zde by bylo
dobré zvážit změnu v jejich počtu.

6)   Neopomínal bych grafické měřítko, obzvláště je-li to elegantní číslo.
7)   V příloze  18 je třeba umístit vrstvu dálnic nad ostatní silnice.
V práci je  možné  najít  několik  překlepů,  zvláštních  (nevhodných)  výrazů  /  obratů,

nesouladů v pádech a sem tam přebývající předložku. Na str. 43 chybí poznámka č. 5. Funkce
softwaru je dobré odlišit např. kurzívou.

Samostatnou  kapitolou je  citace  literatuy.  Módní  trend  spojování  veškeré  použité
literatury a dat do jednoho balíku použitých zdrojů nepovažuji právě za šťastný, nicméně toto
respektuji.    Rozhodně    však    nesouhlasím    v případě    odbomých    recenzovaných    článků
v analogových sbomících s dodatkem v podobě jejich intemetového zdroje (dostupný a www
stránka)  - navíc  placeného  přístupu a tedy  omezeného  pro  skupinu uživatelů  (geografické
knihovny a sekce). Tyto pcZ/verze jsou kopií originálu analogového článku.

Z důvodu  atraktivního  tématu  bakalářské  práce  a  jejího  začlenění  do  grantového
projektu  nemohu  opomenout  také  další  postřehy,  které  by  však  mohly  být  řazeny  spíše  do
kategorie diskusních příspěvků:

1)   Existuje  více  definic  akcesibility,  nikoliv jedna  obecná  definice,  bylo  by  třeba
sáhnout hlouběji  do  literatury,  což však pro potřeby bakalářské práce není třeba,
rozsahje dostačující (str.  14).

2)   Zdroje  dat  se  určitě  neliší ve  vymezení Prahy.  To je  stálé již  snad od r.  1922  a
území hl.  města Prahy je zvláštním zákonem postaveno mimo obec,  město i kraj
(str.17).

3)   Tabulky dostupností postrádají velmi důležitý sloupec kumulativních četností.
4)   Na straně 41 je zmínka o počátečních hypotézách. V práci jsem našel jen jednu.

Celkově  hodnotím  tuto práci  velmi  kladně  i  přes výše  zmíněné kritické  připomínky.  Autor
k práci přistoupil zodpovědně a výsledkem je velmi kvalitní výstup. Prokázal také schopnost
orientovat se v odbomé literatuře a dalších zdrojích. Oceňuji také autorovy geografické úvahy
a hodnocení. Práci hodnotím známkou 1-2, rozhodovat bude obhajoba. .

V Praze dne 4.6.2008 Mgr. Tomáš Hudeček


