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Předložená diplomové práce představuje solidně zpracované dílo, které i přes svůj nevelký 
rozsah přináší zajímavé výsledky o sledované problematice. Autor si pro svou diplomovou 
práci vybral velmi složité a v české geografii dosud nedostatečně zpracované téma týkající se 
geografických aspektů provozu a organizace nákladní silniční dopravy. Nedostatečný zájem 
geografů o tuto problematiku je zapříčiněn zejména absencí vhodné a dostatečně 
reprezentativní datové základny pro její prostorové studium. Autorovi se však podařilo získat 
relevantní a do jisté míry unikátní data, která využil pro studium dané problematiky. Nicméně 
se domnívám, že uvedená datová základna mohla být použita vhodněji, což by práci více 
precizovalo (viz dále). Zároveň poukazuji na ne zcela vhodnou proporcionalitu jednotlivých 
kapitol – mnoho prostoru je věnováno teorii a naopak velmi málo prostoru vlastnímu 
výzkumu. Některé kapitoly považuji dokonce za zcela nadbytečné (zejména kapitola 3.2. a 
3.3.), což lze vzhledem k malému rozsahu práce vnímat negativně.
V teoretické části diplomové práce autor zcela jasně prokazuje orientaci ve sledované 
problematice – rešerše literatury a následná formulace výzkumných hypotéz je provedena 
dobře, přičemž by podle mého názoru uvedeným hypotézám prospěla jejich větší přehlednost 
a především ještě lepší provázanost s teoretickou částí DP. Rovněž autor podle mého názoru 
mohl v této části DP zmínit klasické lokalizační teorie jako příklad toho, jakým způsobem 
geografie reflektovala vztah mezi vzdáleností a dopravními náklady. Práci by to dodalo 
výraznější geografický charakter. To je totiž určité dilema celé předložené studie – práce se 
pohybuje mezi geografií a jinými obory studujícími sledovanou problematiku (zejména 
v teoretické části), takže práci nelze označit za ryze geografickou. Za velký nedostatek 
považuji též absenci jakékoliv mapy, což by empirickou část výrazně zpřehlednilo.
V empirické části autor dokumentuje regionální diferenciaci cen za přepravu nákladů do
vybraných evropských regionů, nicméně podle mého názoru mohl proniknout ještě hlouběji 
do sledované problematiky a především jasně deklarovat faktory podmiňující tuto 
diferenciaci. Na druhou stranu mne však zaráží, že se autor nevěnoval ryze geografickému 
fenoménu, a sice intenzitě dopravy do zkoumaných regionů. Takové výsledky by pak dobře 
využil v kapitole 7, která mi přijde metodicky poněkud zvláštní. Autor v ní srovnává 
provázanost (intenzitu vztahu) mezi vybranými městy a relativní dopravní cenu, což 
nepovažuji za vhodný vztahový ukazatel. Autor by zároveň mohl pracovat s dalšími 
geografickými koncepty zabývajícími se prostorem, intenzitou vztahů a vzdáleností 
(gravitační modely, distance-decay efekt apod.). Empirickou část práce lze tedy shrnout 
konstatováním, že autor podle mého názoru sice získal unikátní databázi, nicméně ji 
dostatečně nevyužil. Formální a grafická úroveň práce je na standardní úrovni. V práci se 
vyskytuje minimum překlepů či jiných formálních prohřešků. Stylistika textu je opět na 
poměrně solidní úrovni.

Ještě jednou je třeba podotknout, že práce představuje zdařilé dílo a že veškeré připomínky 
k ní jsou primárně zapříčiněny absencí vhodných inspiračních zdrojů z pohledu české a do 
jisté míry i světové geografie a charakterem a dostupností používaných dat. Ocenit lze dále 
autorovy vlastní zkušenosti se sledovanou problematikou a jeho vlastní invenci v tvorbě 
metodiky práce. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě 
s hodnocením „velmi dobře“. 
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