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Bakalant se v práci zaměřuje na výpočet intenzit generované automobilové dopravy z otevřených dat. 

Cílem práce bylo využít současné postupy pro tento výpočet a implementovat tyto postupy tak, aby 

umožnily automatizovaně a s minimem uživatelských vstupů odhadnout intenzity dopravy v libovolné 

oblasti. 

 

První kapitola, tedy popis současných přístupů k odhadu generované dopravy a jejich vstupů, vyžadovala, 

aby se student seznámil s oblastí dopravního-inženýrství a dokázal ji propojit se znalostmi v oblasti GIS a 

prostorových dat. Tato část práce by mohla být podrobnější a lépe strukturovaná. Jednotlivé podkapitoly 

na sebe ne vždy navazují, což je u první závěrečné práce běžné. Podrobnější popis by si zasloužily v práci 

pouze zmíněné zahraniční práce v oblasti. Byť nutno podotknout, že (stejně jako tato práce) vycházejí 

z lokálních metodik pro výpočet generované dopravy. Celkově ale kapitola dobře představuje zkoumanou 

oblast a použitelné data. Teoretickou část práce hodnotím jako uznatelnou, i když s většími výhradami. 

 

Druhá kapitola obsahuje popis provázání vybrané metodiky s datovou sadou OSM a implementace 

výpočtu umožněného tímto provázáním. Student v ní dobře demonstruje možnosti, ale i nástrahy spojené 

s využitím otevřených dat v oblasti dopravního modelování. Popis postupu je podrobný a umožňuje 

snadnou implementaci pro případnou úpravu a vylepšení výpočtu. Nevyužitý potenciál vidím v 

závěrečných kapitolách, hlavně v diskusi, kde se otevírá prostor pro popis dalšího navázání na práci a 

možné zpřesnění a využití. Několik z možných vylepšení je sice naznačeno, ale bez podrobnějšího popisu. 

Praktickou část práce jako uznatelnou, téměř bez výhrad. 

 

Celkově práci hodnotím stupněm velmi dobře a doporučuji ji uznat jako kvalifikační.  

Dotazy: 

Jaké jsou rozdíly v kvalitě OSM dat, relevantních pro tuto práci, v rámci České republiky a Evropy? 

Jakým způsobem je možné generované intenzity z implementovaného výpočtu propojit 

s modelem silniční sítě? 
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