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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Vyjížďka z obcí Česka do zaměstnání na základě času a vzdálenosti: Její vývoj v letech 

1991−2011     

Autor práce: Bc. Štěpán Dolák   

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Práce se věnuje problematice dojížďky za prací v Česku z hlediska času a vzdálenosti, tedy hledisek, 

která se po roce 1989 zjevně proměňují. Jedná se o tradiční problematiku zkoumanou geografy, zde 

ovšem z hlediska málo probádaných aspektů. Obecný cíl práce je stanoven v úvodní kapitole, 

podrobnější výzkumné cíle jsou formou ověřovaných hypotéz formulovány v kapitole 3 (s. 28 a 29). 

 

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

Autor diskutuje kromě ústředních aspektů času a kilometrické vzdálenosti také další faktory 

ovlivňující dojížďku, např. dopravní polohu či dostupnost dopravního prostředku. Přitom kriticky 

pracuje s obsáhlým souborem domácí i zahraniční literatury. Je poněkud překvapivé, že práce 

podobného typu se v zahraničí nepodařilo nelézt, což znemožnilo jistě podnětnou komparaci.  

 

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

Autor v práci používá sice běžné metody popisné statistiky, zejména vážený průměr, používá je 

ovšem adekvátně potřebnému ověření hypotéz. Analýzy přinesly četná metodická úskalí, uveďme 

alespoň sjednocení územních jednotek za tři časové řezy, dopočet kilometrické vzdálenosti pomocí 

modelu dostupnosti v GIS, slučování dat do jednotek POÚ, stanovení kategorií výsledné typologie 

a další. Ačkoliv téměř všechna data byla převzata ze SLDB, jejich úprava a analýza vyžadovala jistou 

pečlivost, vytrvalost a čas.  

 

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

Vyhodnocení jsou provedena za celostátní, krajskou a obecní úroveň a v závěru jsou výsledky 

sceleny do typologie. Nejzajímavějším výstupem z množství provedených analýz jsou četné 

kartogramy a nepravé kartogramy za úroveň obcí a správních obvodů POÚ. Mapy jsou provedeny 

velmi pečlivě, s logickými barevnými škálami i dalšími náležitostmi.   

 

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

V závěru se autor vrací k vytčeným cílům, shrnuje hlavní výsledky provedených analýz a stručně se 

dotýká i otázek dopravní politiky. 
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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.) 

Autor zvládl psaní odborného textu, jeho kvalitu, bohužel, snižují poměrně časté překlepy. Použitá 

díla jsou správně citována, vč. statistických pramenů. Výborné je zpracování grafického doprovodu. 

 

3. Souhrn 

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

části aj.) 

Práce přináší dosud blíže nerozkrytou dimenzi fenoménu dojížďky, hlavní výsledky by proto měly být 

publikovány v odborném časopise. Autor pracoval soustavně, statistické analýzy prováděl 

promyšleně a pečlivě, a nakonec je dokázal logicky strukturovat do ucelené odborné práce. Pro 

uvedené nadprůměrné kvality práci doporučuji k obhajobě. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 
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