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Cílem práce bylo navrhnout vhodný postup pro zhodnocení stavu
cyklodopravy v Pardubicích na základě dostupných dat a vizualizovat
situaci formou vhodných pohybových map. Součástí práce bylo
zhodnocení použitelnosti zvolených kartografických vyjadřovacích
prostředků.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Nutno podotknout, že práce je součástí výzkumu použitelnosti, který je na Fakultě
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice realizován již několik let. Student se dobře
zorientoval v problematice tvorby pohybových map i v problematice hodnocení použitelnosti.
Pro tvorbu pohybových map byla využita data od Magistrátu města Pardubic i data získaná
vlastní měřením. Mezi hlavní výsledky práce patří tvorba vlastní mapové sady a aplikování
hodnocení použitelnosti. Na základě výsledků hodnocení použitelnosti byla mapová sada
znovu upravena. Uvedené postupy považuji za správné. Výsledky jsou dobře okomentovány.
Práce je dobře strukturována.

Připomínky:
-

Student se v práci nevyvaroval poměrně velkému množství formálních chyb.
Jednu mapovou sadu pohybových map nazýváte použitým vyjadřovacím prostředkem
(pohybové mapy bodové) a druhou mapovou sadu označujete prostorovým určením
(pohybové mapy - zdymadlo). Bylo by dobré toto označení sjednotit.
Barva topografického podkladu vrstvy silnic a ulic u obou mapových sad by měla být
výraznější.

K práci mám následující otázky:
1. Domníváte se, že by počet participantů zlepšil výsledky uživatelského testování
použitelnosti?
2. Srovnejte stav cyklodopravy s cyklodopravou v jiných městech, např. Olomoucí?
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
Navržený klasifikační stupeň:

výborně
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