
OPONENTSKÝ POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI JANA ŠIMBERY 

„MODELLING POPULATION WITH TOPOGRAFIC DATA“ 
(MODELOVÁNÍ CHARAKTERISTIK OBYVATELSTVA Z TOPOGRAFICKÝCH DAT) 

 
Diplomová práce Jana Šimbery s názvem Modelování charakteristik obyvatelstva z topografických dat 

(angl.. Modelling Population with Topographic Data) má 78 stran a digitální přílohu. Je psaná v anglickém jazyce, 

čtivým stylem snadným k následování. Má klasickou, a tedy zcela vhodnou formální strukturu. Kapitoly postupují 

od Úvodu, přes současný stav sledované problematiky, data, tvorba a hodnocení modelu, případové studie až 

k diskusi a závěru. K rozsah jednotlivých kapitol odpovídá jejich významu. Grafická úprava práce a jazyková 

úroveň textu je příkladná. 

Student se velmi dobře v problematice orientuje. V rámci nutných voleb – definice pojmů, datové zdroje, 

formáty dat, koordinační systémy, validace výsledků i v úvahách o potřebách modelu a zpracování dat – 

nepostupuje pouze na základě již napsaných publikací, ale na základě vlastní hlubší úvahy vybírá vhodné metody 

s v souladu s cíli práce. Autor také dobře volí podrobnost popisu jednotlivých subsystémů své práce, čímž text 

ani čtenáře zbytečně nezatěžuje podrobnostmi, zároveň však vše podstatné pro čtivost textu je uvedeno. 

Oceňuji, že autor i přes přemíru vytváření definic, které se v dnešní vědě staly téměř soutěží, žádnou novou 

nevymýšlí, naopak si ze široké nabídky dobře vybírá. Podstatným důsledkem takového přístupu je zřejmá erudice 

autora v dané problematice. 

Vytvořený model, je ověřován na rozmístění obyvatel v prostoru – celkové populaci a na výšce příjmů. 

Zatímco rozmístění obyvatel je možné snadno ověřit, u výšky příjmů jsem měl od začátku pochyby, jak co do 

smyslu výběru ukazatele, tak do schopnosti kontroly jeho distribuce. Tyto pochyby se prokázaly jako oprávněné, 

čehož si je však autor vědom a zmiňuje tento fakt nejen v závěrečné diskuzi. 

S výběrem případových studií nelze než souhlasit. Nabízí se však otázka, jestli pro model logicky skryté 

vlastnosti fungování měst – pokřivení trhu, například státní či městská legislativa, na příkladu Vídně se projevující 

například v oblasti extrémního rozsahu regulovaného nájemného – nemohou způsobit vlastní nesmyslnost 

celého počinu (regulace vychází z faktorů jako příjem, nikoli naopak). 

Podstatnou otázkou, která se však netýká samotného zpracování tématu, je smysl výsledků celé práce. 

Města a dnes i nadnárodní uskupení (EU, tedy EK) jsou schopny a ochotny věnovat nemalé prostředky na sběr a 

zpracování dat o svém území, k čemuž existují dnes již naprosto přesné metody, založené na individuálním 

pohybu každého člověka. Obsah práce, mírně odchýlený od názvu (chybí slovíčka „veřejně dostupných“), tak 

vlastně ukazuje obecnou inteligenci dnešních systémů v tom smyslu, že každý řetěz je stejně silný jako jeho 

nejslabší článek. Pokud jsou vyspělé státy si schopny agregovat takováto data (a zároveň být dotlačeny k jejich 

zveřejňování), pak se zkoumaná problematika ponejvíce hodí na státy či města, která toho schopna nejsou. 

Znamená-li inteligence schopnost reakce systému na podněty okolí, pak práce docela dobře směřuje k ukázce 

toho, jak podrobně či přesně je schopna vyspělá část světa „odhadovat“ například distribuci obyvatel v oblastech, 

kde není možný přesnější výzkum (je to dnes ještě někde?). Toto však rozhodně nebude ve Střední Evropě, kam 

jsou lokalizovány případové studie. Příklad s využitím modelu v případě povodní je v tomto směru ukázkový. 

Předpokládám, že v prezentaci bude věnována pozornost samotnému modelu, kterému vpravdě není 

mnoho co vytknout. Prosím autora o zamyšlení se nad výše položenými širšími otázkami využití, neboť by byla 

škoda, kdyby se takto kvalitní práce se stala pouhým inventářem knihovny. 
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