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POSUDEK VEDOUCÍHO 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 Pavla Frydrycha je kvalitním příspěvkem do mozaiky studií věnovaných časovým 

proměnám a rytmům v městských regionech Česka. Dosavadní poznání vycházející především 

z výzkumu rytmů v Praze a Brně, resp. v jejich metropolitních oblastech je v práci obohaceno dvěma 

způsoby: 1) územně, tedy nezaměřením se pouze na městský region, ale i na jeho okolí, na městské, 

suburbánní i venkovské obce a 2) metodicky, tedy využitím lokalizačních dat mobilních telefonů a 

diskuzí jejich možností a omezení v daném typu výzkumu. Cíle práce i výzkumné otázky jsou jasně 

formulované, přiměřené rozsahu práce a pro současnou geografii nepochybně relevantní.  

 

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

V teoretické části práce autor prokázal, že se velmi dobře orientuje v diskutované problematice. 

Využívá většinu relevantních zdrojů literatury, které umí propojit do smysluplné diskuze a připravit 

tak kvalitní teoretický základ navazující empirické části. Já osobně bych ocenila více vlastního 

přístupu a v některých částech hlubší diskuzi namísto zařazení některých konceptů, které 

v empirické části nejsou využity (např. koncept omezení). Pro diplomovou práci je však podle mého 

názoru teoretická diskuze dostačující.  

 

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

Metodika práce je s ohledem na stanovené cíle zvolena vhodně. Lokalizační data mobilních telefonů 

mají přes nesporný přínos i řadu omezení, kterých si je autor vědom. Proto nezůstal „pouze“ u jejich 

využití a pokusil se na příkladech tří obcí o hlubší analýzu časovosti a zároveň o konfrontaci dat 

jednoho mobilního operátora s jiným operátorem a rovněž s daty ČSÚ. Metodický postup a rovněž 

charakter využitých dat je v práci popsán podrobně a korektně.  

 

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

Empirická část práce dobře navazuje na části předešlé, má jasnou strukturu a vedle očekávatelných 

zjištění přináší i mnohé zajímavé informace. Na první části lze ocenit snahu o podrobný popis 

výsledků shlukové analýzy, hodnocení diferenciace denních rytmů z územního i populačního 

hlediska a hledání vysvětlení pro popsané jevy, na druhé pak především grafické a slovní porovnání 

denních rytmů zjištěných na základě různých dat. Pokud je jedním z cílů hlubší poznání časových 

proměn vybraných lokalit, nabízelo by se využití terénního šetření nejen pro nalezení hlavních 
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rytmizátorů, ale také pro popis samotných denních rytmů. Takovéto poznatky by nám zároveň 

pomohly lépe pochopit význam statistických dat pro výzkum rytmicity místa.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce jsou sepsány jako reakce na stanovené cíle a odpovědi na výzkumné otázky. Na úvodní 

část textu dobře navazují a velmi pěkně uzavírají celou diplomovou práci. Za velmi zajímavou, i když 

v práci příliš nerozpracovanou, považuji diskuzi související s poslední výzkumnou otázkou. Ta nám 

ukazuje jaké rytmy, resp. jakou část rytmu místa můžeme sledovat s pomocí velkých dat.  

 

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.) 

V práci je několik formálních chyb a stylistická úroveň práce není vždy výborná, ale jinak je práce po 

formální stránce v pořádku.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Celkově práci hodnotím jako kvalitní a splňující požadavky na tento typ prací. Kromě hlubšího 

poznání časovosti obcí ve Středočeském kraji přináší i vhled do kvality, možností a omezení 

lokalizačních dat mobilních telefonů, která stále více pronikají do výzkumu a jistě o nich ještě 

v budoucnu hodně uslyšíme.  

 

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

 

Otázky k obhajobě 
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