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Názov práce nie je štylisticky správny. Použitá štylistika v niektorých častiach diela je vhodná skôr pre 
umeleckú než technickú literatúru (str. 16 – „jádrem je server, na který přichází dotazy ze všech stran“, 
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Práca obsahuje bohatý zoznam zdrojov (31). Mám však pripomienky ku korektnosti niektorých citácií. 
Kap. 1.4 – Problémy systému, je celá vystavaná na referencii 22 – autor Michálek J., zdroj: 
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zavedeniu systému MOS v kap. 2.7) zdroj chýba. 

Práca bohužiaľ obsahuje aj niekoľko nepresností a neprávd: v kap. 1 – systém Card Centric nebol v 
Prahe ukončený na konci r. 2019, ale už na konci r. 2018 (pritom uvedené zdroje 1 a 6 takúto informáciu 
vôbec neobsahujú, naviac sú z r. 2018 a 2014); v kap. 1.3.2.2 – Opencard nikdy neslúžila na platenie 
poplatkov v rámci knižníc HMP; v kap. 3.1.4.1 – dostupnost sítě  – obsahuje značne neaktuálne 
informácie o pokrytí metra. Uvedené nepresnosti/nepravdy nie sú voči výsledku práce relevantné. 



 

 

Zadanie považujem za splnené. K nameraným hodnotám: škoda, že sa nepodarilo vyhodnotiť väčší 
objem dát, ktorý by lepšie pokryl niektoré menej časté typy odbavenia s aktuálne vysokými hodnotami 
smerodatnej odchýlky. Pri niektorých dôležitých výsledkoch chýba údaj o "variabilite" danej veličiny. 
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