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Téma a úkoly práce vycházeli z mezinárodního výzkumného projektu „Transport Accessibility at 
Regional/Local Scale and Patterns in Europe“ (TRACC) – ESPON Applied Research Project 
2013/1/10, na jejímž vypracování se autor diplomní práce podílel. Po diskusích nad konkrétními cíli 
a úkoly práce, k řešení byla vybrána tématika prostorových iteračních modelů. Pro vývoj metodiky 
byl zvolen jeden z těchto modelů – model potenciální dostupnosti. Hlavním cílem práce byla inovace 
metodiky a následná implementace modelu potenciální dostupnosti do prostředí GIS. Vycházelo se 
z širokých zkušeností při řešení výše zmíněného mezinárodního projektu, kdy mnohé užitečné 
geograficko-dopravní metodiky řešené v teoretické rovině doposud nenašly požadovanou 
implementaci a inovaci v GIS.  
 
HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA 
Cíle a úkoly práce vycházely z bohatých zkušeností autora při řešení mezinárodního projektu 
ESPON s následnou konkretizací na prostorové iterační modely – model potenciální dostupnosti. Pro 
stanovení cílů byla prostudována zahraniční i domácí literatura. Literatura by však mohla být 
zpracována přehledněji se vzájemnou provázaností k řešenému tématu. 
 
Následně jsou prezentovány použité/vyvíjené metody. Z popisu metod je zřejmé, že použité 
algoritmy vedly k vytýčeným cílům. Popsána je též zkonstruovaná aplikace (ToolBox) na platformě 
ArcGIS Desktop. Pro řešenou metodickou problematiku je v práci prezentovány struktura vstupních 
dat, na podkladě kterých byly generovány požadované výsledky dané analýzy. 
 
Výsledky a jejich testování jsou popsány v následujících částech práce. Ozřejměny jsou možnosti 
vyvíjeného skriptu a prezentovány generované výsledky. Z hlediska přínosů práce by bylo vhodné 
více diskutovat (kriticky posoudit) zkonstruovanou metodu a zhodnotit detailněji výsledky. 
Vyhodnocení a syntéza dosažených výsledků je slabou stránkou předložené práce. 
 
HODNOCENÍ PRÁCE - FORMÁLNÍ STRÁNKA  
Jazyková a stylistická úroveň je na standardní úrovni, grafická část by mohla být provedena na vyšší 
úrovni. Některé citace jsou chybně uvedeny, např. paradoxně publikační výstup autora samotného. 
 
ZÁVĚR 
Autor diplomové práce řešil velice užitečné téma, které vyplynulo z konkrétních zadání během 
řešení mezinárodního projektu. Téma vhodně aplikuje teoretické poznatky dopravní geografie a na 
podstatě teoretických přístupů a zkušeností autor rozvinul algoritmy a toolboxy pro implementaci 
modelu potencionální dostupnosti do GIS. Pro další užití výsledů práce by bylo žádoucí detailněji 
zhodnotit výsledky a lépe zformulovat další možné cesty výzkumu.  
 
Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce předkládané na Katedře aplikované 
geoinformatiky a kartografie, PřF UK v Praze a proto ji doporučuji k obhajobě. Na tomto místě je též 
třeba zmínit, že autor se podílel na dvou publikacích spojených s tématem dostupnosti: 
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