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Předkládaná diplomová práce Moniky Plecité se na 84 stranách textu věnuje nepřímému působení dálnice 

D5 na rozvoj města Rokycany, a to prostřednictvím korelační analýzy, analýzy statistických dat, řízených 

rozhovorů s představiteli města a také prostřednictvím dotazníkového šetření, jehož respondenty jsou 

podnikatelské subjekty působící v Rokycanech. Diplomová práce tedy navazuje svým tématem, ale 

i metodikou navazuje na dřívější bakalářské či diplomové práce vypracované na KSGRR.

Diplomová práce je strukturována do 8 kapitol včetně úvodu a závěru. V úvodní kapitole si autorka stanovila 

4 hypotézy, jejichž potvrzením/vyvrácením by se měla její práce zabývat. Oproti původní verzi diplomové 

práce došlo ke zjednodušení formulace hypotéz, což výrazně přispělo k jejich srozumitelnosti a uchopení 

čtenářem.

Druhá kapitola se zabývá teoretickým zarámováním diplomové práce. Obsah kapitoly, ale i její struktura 

nabyla pozitivních změn. Kapitola se skládá z přehledu lokalizačních teorií a teorií regionálního rozvoje, 

obecného hodnocení významu dopravy a jejích dopadů na rozvoj regionu. Autorka se snaží obsáhnout vývoj 

teorií a popsat změnu názorů na působení dopravní infrastruktury na regionální rozvoj. Vytknout lze 

chybějící vazbu mezi teoretickým zarámováním a metodickou i analytickou částí práce, či nedostatečné 

rozčlenění kapitoly 2.3 věnované dopadům dopravní infrastruktury na region.

Třetí kapitola diplomové práce se věnuje metodám výzkumu a vymezení území. První podkapitola popisuje 

metodu korelační analýzy, pomocí níž autorka zjišťuje vztah mezi dopravní polohou dle Hůrského (1974) 

a komplexní velikostí dle Hampla (2005). Metodika je popsána poměrně stručně a chybí informace např. 

o získání dat pro dopravní polohu. Není jasné, zda body za dopravní polohu pro jednotlivé obce získala 

autorka vlastním načítáním silnic v okolí středisek, nebo tuto informaci získala již zpracovanou z jiných 

zdrojů. Kapitola 3.2 je zaměřena na popis vybraného území. Ačkoliv autorka tuto kapitolu značně zkrátila, 

zůstaly v ní zachovány informace, které nejsou pro obsah diplomové práce ani sledované indikátory 

nezbytné (nadmořská výška obce, vrchy v okolí obce či potoky, které Rokycanami protékají). Sporné je také 

umístění této kapitoly mezi kap. 3.1 Metodiku korelační analýzy a 3.3 Metodiku statistické analýzy. K lepší 

přehlednosti a návaznosti dílčích kapitol by pomohlo umístění popisu území na začátek metodické kapitoly. 

Metodika statistické analýzy dat (kap. 3.3) je pojata velice stručně. Autorka na tomto místě mohla doplnit 

výpočet alespoň některých, ne tolik známých indikátorů a detailněji popsat v jakých letech byly jednotlivé 

indikátory zjišťovány. Kapitola 3.4 je zaměřena na metodiku kvalitativního výzkumu, tj. řízenému rozhovoru 

se starosty a dotazníkovému šetření mezi ekonomickými subjekty. Metodika řízeného rozhovoru se zástupci 

místní správy je zpracována pouze na jeden odstavec, chybí tak např. informace o délce řízených rozhovorů 



  

či o míře zasahování autorky do řízeného rozhovoru. Naopak velice podrobně je zpracována část kapitoly 

o metodice dotazníkového šetření. Autorka popisuje především metodu získání dat a kontaktů na 

ekonomické subjekty ve městě. Pozornost by však mohla být věnována také způsobu vyhodnocení odpovědí 

získaných dotazníkovým šetřením. Vzhledem k vytvoření dotazníku, který obsahoval pouze otevřené 

odpovědi, by na tomto místě měla být popsána také metodika sjednocování odpovědí respondentů pro 

řádné vyhodnocení šetření.

Čtvrtá kapitola věnovaná korelaci dopravní polohy a komplexní velikosti středisek byla do diplomové práce 

nově přidána. Její zařazení do práce je dobrým nápadem, je však škoda, že autorka nevěnovala výsledkům 

analýzy větší pozornost a popsala je pouze na necelou stránku textu. Čtenář se ani nedoví, v jakých 

kategoriích obou ukazatelů se nachází zájmové území, tj. město Rokycany, nebo jak město dopadlo 

v porovnání s Tachovem a Žebrákem ležícími také na dálnici D5, s nimiž autorka v závěrečné kapitole 

Rokycany srovnává. Více než vhodné by také bylo vztažení některé z hypotéz právě k této kapitole. 

V páté kapitole věnované indikátorům rozvoje města autorka napravila většinu nedostatků, které jí byly 

vytýkány v předešlé verzi diplomové práce. Kapitola se stala přehlednější, nicméně i přesto má převážně 

popisný charakter. Autorka svou pozornost v textu zaměřuje pouze na růst či pokles indikátorů v čase, 

nehodnotí výši indikátorů, nezabývá se vysvětlením jevů, hledáním kauzalit či zapojením trendů ve vývoji 

indikátorů do hlubších souvislostí vývoje regionu či ČR ve sledovaném období. V důsledku toho je pro 

autorku velice těžké určit, zda daný jev dálnice ovlivnila. Z hlediska struktury 5. kapitoly by bylo vhodné 

vyčlenit poslední shrnující odstavce kapitol jako zvláštní oddíly.

V kapitole 6 jsou popsány výsledky řízených rozhovorů s představiteli města. Pro zvýšení přehlednosti 

odpovědí starostů, zařadila autorka na konec kapitoly tabulku porovnávající odpovědi představitelů města 

na jednotlivé otázky (viz str. 62). Tento krok autorky lze jistě kvitovat, nicméně záměr tabulky nebyl zcela 

naplněn. V důsledku toho, že každá jednotlivá otázka řízeného rozhovoru se skládá z několika dílčích otázek, 

stává se, že v tabulce jsou porovnávány odpovědi na různé části položené otázky. 

Sedmá kapitola shrnuje výsledky dotazníkového šetření mezi ekonomickými subjekty. Autorka se nejprve 

věnuje struktuře respondentů a následně charakteristice oslovených subjektů a samotným výsledkům 

dotazníkového šetření. Kapitola je pojata velice popisně, rozkládá se na 13 stranách a k výsledkům šetření 

se vztahuje pouze 1 tabulka a závěrečný přehled. Popisnost je způsobena mimo jiné využitím pouze volných 

otázek v dotazníku a z nich vyplývající omezené generalizace odpovědí. Pro zvýšení kvality kapitoly i její 

struktury by pomohlo rozdělení závěrečného přehledu do více tabulek a grafů, které by rozdělily 

a zpřehlednily celý text. 

Závěrečná osmá kapitola je zaměřena na shrnutí výsledků a jejich porovnání s Tachovem a Žebrákem, pro 

něž byly také vypracovány studie zabývající se vlivem dálnice D5 na jejich rozvoj. Srovnání probíhá na 

základě 10 ukazatelů, z nichž vychází Rokycany jako nejméně rozvojové. Autorka zde mohla věnovat více 

pozornosti zdůvodnění hodnot indikátorů v jednotlivých městech. Druhou částí osmé kapitoly jsou samotné 

závěry diplomové práce. Autorka nejprve shrnuje závěry dle jednotlivých kapitol a následně se věnuje 

vyvrácení/potvrzení svých hypotéz. Právě tato klíčová část práce je však velice nepřehledná. Odpovědi na 

všechny 4 hypotézy jsou uvedeny v jednom odstavci o délce více než 1 stránky. Zaujalo mne také, že 

v závěrech práce se objevují informace, které nebyly zmíněny v dřívějších kapitolách (výsledky 

dotazníkového šetření autorky z roku 2008).

Po formální stránce je diplomová práce Moniky Plecité na průměrné úrovni. Autorka se dopouští jen 

nízkého počtu překlepů a gramatických chyb, oproti původní práci věnovala více pozornosti stylistice, práce 

se tak stala přehlednější. Autorka se nedopouští citačních přestupků. 



  

Vzhledem k výše uvedeným výtkám považuji předkládanou práci Moniky Plecité za podprůměrnou. 

V případě dobře zvládnuté obhajoby však lze práci doporučit k obhajobě.

V Pardubicích dne 25. 5. 2011

Mgr. Petra Vondráčková
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