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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Denní rytmy obcí Středočeského kraje     

Autor práce:  Bc. Pavel Frydrych  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Diplomová práce má vcelku jasně stanovený cíl – v širším smyslu popsat časoprostorovou 

diferenciaci Středočeského kraje, v užším smyslu vytvořit typologii obcí kraje na základě průběhu 

denních rytmů přítomného obyvatelstva. Není pochyb o geografické relevanci zvoleného tématu a 

stanovených cílů. V práci řešené otázky časovosti a rytmicity patří v současnosti mezi vysoce 

aktuální, zejména v plánovací praxi.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Vůči představené diskusi literatury nemám závažnější připomínky. Autor prokazuje poměrně dobrý 

rozhled v relevantních zdrojích a dokáže na základě diskuse vybudovat solidní teoretický rámec pro 

navazující empirickou analýzu. Současně autor osvědčuje orientaci i v literatuře zabývající se 

geografickým využitím lokalizačních dat mobilních operátorů. Oceňuji opravdu diskusní charakter 

rešeršní části a vložení práce do kontextu již zpracovaných výzkumů tohoto typu. Některé koncepty 

zmiňované v rešerši mohly snad více rezonovat v závěrečných shrnutích a interpretacích empirických 

výsledků. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodika práce je do značné míry předurčena charakterem hlavních podkladových datových vstupů 

– lokalizačních dat mobilních telefonů. V dobrém slova smyslu nejde o nějaký metodický průlom – 

autor používá primárně nekomplikovanou kvantitativní metodiku pro analýzu počtu přítomných 

osob a pro vytvoření typologie obcí. Líbí se mi podrobnější případové studie tří obcí, které doplňují 

kvantitativní náhled o znalosti získané terénním šetřením a interpretací založenou na zhodnocení 

(lokálních) rytmizátorů. Snad největším metodickým přínosem je ovšem systematický zájem autora o 

kvalitu, resp. o analytická omezení vstupních lokalizačních dat. Podobně kriticky se ovšem autor 

mohl/měl vyjádřit například i o kvalitě používaných dat SLDB 2011 zachycujících dojížďku do 

zaměstnání a do škol. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analýzy jsou provedeny korektně a v logické posloupnosti. Jednotlivé identifikované typy obcí jsou 

náležitě charakterizovány a uspokojivě zasazeny do širšího geografického kontextu Středočeského 

kraje, resp. pražského metropolitního regionu. Přínosem je snaha o kombinaci různých typů 

podkladových dat a diskuse jejich spolehlivosti. 
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Práce obsahuje dvě dílčí shrnutí analýz a dále samotný závěr. Stanovené výzkumné otázky jsou zde 

zodpovězeny dostatečným způsobem. Postrádám ovšem o trochu hlubší napojení závěrů na širší 

kontext časoprostorových analýz a na konceptuální rámce diskutované v úvodní rešerši literatury. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Výsledný veskrze pozitivní dojem z práce mírně zhoršuje stylistická úroveň – některé formulace jsou 

poněkud zkratkovité a čtenář tak má problémy s pochopením autorovy argumentace, střídán je 

trpný rod s ich-formou. Práce je bezesporu kvalitní po odborné stránce, po stránce jazykové by 

ovšem zasloužila určitou korekci. Délka práce je přiměřená. V práci se objevují drobné překlepy, 

nikoli však ve výrazně rušivém počtu. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Celkově práce působí velice pozitivně; jde o solidní, výrazně empiricky zaměřenou studii, která 

ovšem vychází ze zvládnutých teoretických východisek. Mírným nedostatkem je, že práce zpětně 

příliš neobohacuje teoretickou diskusi. Výrazně však přispívá do diskuse metodické. To, že práce 

kriticky zkoumá kvalitu lokalizačních dat, porovnává tato data s jinými datovými zdroji a otevřeně se 

vyslovuje k možným omezením, vidím jako jeden z největších přínosů výzkumného textu. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

Otázky k obhajobě 

1. Uvažoval autor o systematickém porovnání vytvořené typologie obcí s údaji o saldu pracovní 

a školní dojížďky? 

2. Nejsou zjištěná omezení lokalizačních dat natolik závažná, že to znemožňuje jejich využití v 

analýzách prostorového a časového rozmístění obyvatel, a to zejména v podrobnějších 

měřítcích? 

3. Jaký je názor autora na možné použití či rozvíjení konceptu chronopolis v měřítku 

(metropolitních) regionů? 

 

Datum: 29. srpna 2018  

Autor posudku: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.  
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