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Jan �imbera - Vymezování funk£ních region· v prost°edí GIS

P°edloºená bakalá°ská práce se zabývá aplikací geoinforma£ních nástroj· v oblasti sociáln¥-geogra�ckého výzkumu
a modelování. Zvolené téma �vymezování funk£ních region·� je jiº velmi dlouho jedním ze základních výzkumných
sm¥r· nejenom sociální geogra�e. Zárove¬ je to tématika stále ºivá, která je dnes obohacována p°edev²ím poznatky
z oblasti matematiky, informatiky, pokro£ilé statistiky. Svojí podstatou je regionalizace a vymezování funk£ních
region· velice vhodným tématem pro analýzu v prost°edí GIS. Proto se domnívám, ºe téma je velmi dob°e zvolené
a navrºené °e²ení má praktické (aplika£ní) vyuºití. Velmi pozitivn¥ hodnotím ²irokou orientaci autora v teoretické
£ásti práce.

Bakalá°ská práce má rozsah 65 stran v£etn¥ obrázk· a p°íloh. P°iloºené CD obsahuje navíc výsledný toolbox
a zdrojové kódy v jazyce Python. Práce je psaná srozumitelnou formou, bez výrazných pravopisných a slohových
chyb a p°eklep·. Práce má logické £len¥ní od metodického p°ehledu aktuálních p°ístup· k vymezování funk£ních
region· (re²er²e literatury), popis algoritmického °e²ení (návrh metody vymezení) a popis vlastní implementace
objektovým p°ístupem v jazyce Python. Jazyk Python p°edstavuje velmi populární programovací jazyk v oblasti
GIS a jeho spojení s programem ArcGIS umoº¬uje ²iroké pouºití i následné roz²í°ení práce autora.

Problematika vymezení funk£ních region· není jednoduchá a je dob°e, ºe autor práce zmi¬uje £eské i zahrani£ní
autory a snaºí se jednotlivé p°ístupy hodnotit a klasi�kovat. Vymezení problematiky de�nice funk£ních region·
a zp·sobu vymezení se v¥nuje druhá kapitola. Formulace i principy vymezení region· jsou dob°e popsány v£etn¥
£astých odkaz· na dal²í literaturu. Kapitolu povaºuji za dobrý úvod do problematiky regionalizace, p°esto si myslím,
ºe by n¥které aspekty °e²ení mohli být popsány podrobn¥ji. Jako p°íklad uvádím problém rozdílných m¥°ítkových
úrovní pro interak£ní data, tzv. MAUP (str. 11). Domnívám se, ºe tato otázka je velmi d·leºitá pro správnou
regionalizaci a mohla být více popsána v£etn¥ názorných p°íklad·. V textu teoretické £ásti je n¥kdy znát velká
snaha o stru£nost a výstiºnost, která vede i k moºnému nepochopení. Nap°. str. 13: �Realita je v²ak spojitá a
oblasti vlivu ...� - co je p°esn¥ my²leno v¥tou �Realita je v²ak spojitá ...�? Význam m·ºe být r·zný i v kontextu textu
kapitoly. Dal²ím p°ípadem m·ºe být popis existujících metod vymezování region· (str. 18, Hamplova regionalizace
�eska). Pokud autor popisuje konkrétní p°íklad (coº dokládá i na obrázku 5), pak by bylo vhodné popsat, co v
daném p°ípad¥ p°edstavuje �masa regionu�, jaké jednotky, kde je váha de�nována apod. (str. 19). V záv¥re£ném
shrnutí kapitoly autor uvádí tvrzení, ºe ºádný zp·sob funk£ní regionalizace zatím nevyuºil algoritmizaci v GIS.
Moºná ne v takovém komplexit¥, kterou navrhuje autor, ale díl£í p°ístupy se objevují v práci Moravce (topologické
modelování jako prost°edek pro vytvá°ení administrativního £len¥ní) a také v tématice vymezování region· FUA
(Sýkora, Mulí£ek, Maier). P°es tyto drobné výtky je ale metodická £ást práce na velmi dobré úrovni.

Kapitoly 3 a 4 se zabývají vlastní návrhem zp·sobu regionalizace v GIS a jeho implementací v jazyce Python.
Návrh metody vychází z princip· d°íve de�novaných (Hampl, Marada), ale autor dané metody roz²i°uje a upra-
vuje dle nástroj· GIS. Velmi oce¬uji názorný vývojový diagram. Algoritmus má jasnou logickou strukturu a jeho
návrh odpovídá nástroj·m GIS a v práci diskutované metodice. Autor správn¥ p°idává do lineárního pr·b¥hu al-
goritmu °adu díl£ích a £asto volitelných parametr·. Jako p°íklad mohu uvézt moºnost zahrnout vzdálenosti (str.
27). Vlastní implementace algoritmu je velmi dob°e popsána v textu i v kontextu zdrojového kódu. Vlastní kód
je psán srozumiteln¥, dodrºuje jmenné konvence, je £itelný a jasný. Jednotlivé skripty v jazyce Python jsou pak
integrovány do spole£ného toolboxu jako nástroj pro ArcGIS. Autor zvolil vhodnou cestu s minimálním po£tem
vstup· (vstupní data a jejich úpravy p°ed vlastním pouºitím nástroje v Toolboxu v programu ArcGIS) a velkým
mnoºstvím parametr·, které nový nástroj umoº¬uje spo£ítat p°ed vlastním procesem regionalizace. A£koli jsou i
jednotlivé nástroje v Toolboxu dob°e popsány, tak se domnívám, ºe by gra�cká ukázka (obrázky s p°íkladem dat
£i tabulek) v nápov¥d¥ jednotlivých nástroj· pomohla v orientaci. Záv¥re£ná ukázka regionalizace �eska dopl¬uje
text práce a názorn¥ ukazuje moºnosti pouºití nástroje. Díky dob°e popsanému algoritmickému postupu umoº¬uje
srovnání s dal²ími autory a jejich zp·soby regionalizace. Tuto ukázku (p°ípadovou studii) povaºuji za nutnou pro
napln¥ní cíl· práce.

V rámci obhajoby bakalá°ské práce mám na autora následující otázky:

• N¥které vytvo°ené skripty a nástroje v Toolboxu jsou velmi £asov¥ náro£né pro výpo£et. Kde vidí autor slabé
místo propojení nástroj· ArcGIS a jazyka Python a kde by ²lo dané programové °e²ení lépe optimalizovat?

• Jaké jsou hlavní výhody a silné stránky zvoleného algoritmu vymezení funk£ních region·?

Autor v p°edloºené bakalá°ské práci dob°e nastudoval r·zné metody formování funk£ních region· a dokázal
provézt syntézu a zvolené °e²ení implementoval v jazyce Python. Ob¥ £ásti práce (teoretická i aplika£ní) dokládají
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pochopení problematiky a ukazují znalosti programování v jazyce Python a jeho propojení s desktopovým systémem
ArcGIS. Práci povaºuji za velmi zda°ilou a doporu£uji k obhajob¥ a navrhuji hodnocení výborn¥.

V Prachaticích 12. 6. 2014
Stanislav Grill
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