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Struktura práce:

Předložená diplomová práce Václava Jaroše představuje zajímavé dílo zabývající se studiem 
dopravní dostupnosti obcí Karlovarského kraje prostřednictvím dopravně geografické 
regionalizace zájmového území. V tomto kontextu navazuje na několik málo studií, které byly 
této problematice doposud věnovány. Práci lze považovat za úplnou a logicky strukturovanou. 
Negativně však vnímám její rozsah (celkem 102 stran textu), neboť se domnívám, že stejné 
vypovídací schopnosti dílčích analýz by mohlo být dosaženo i při redukci jejich obsahu (viz 
dále). Celkově lze však práci hodnotit jako inovativní a přínosnou zejména pro studium 
problematiky dopravně geografické regionalizace. 

Metodologická a metodická stránka práce:

Ke splnění cílů práce autor používal většinou vhodné a metodicky korektní postupy. Je 
poněkud na škodu, že autor explicitně nestanovil na začátku své práce vhodné hypotézy, se 
kterými by mohl v závěrečných pasážích pracovat. Určité náznaky jsou hypotéz jsou 
zmiňovány v různých pasážích v textu, nicméně nelze je vždy považovat za vědecky 
formulované argumenty, které by byly podpořeny citacemi jiných studií. Autor mohl v této 
souvislosti využít dříve publikované studie Hůrský (1978) nebo Kraft (2007). Z dalších 
negativ lze zmínit možná poněkud zbytečné stanovení, resp. aktualizaci soustavy 
potenciálních středisek dopravních regionů, která vychází z konstrukce ukazatele „KV“ od 
prof. Hampla. Autor DP v tomto případě sice hodnoty KV aktualizoval, nicméně došel 
v zásadě k velmi podobné soustavě, která je uvedena ve studii Hampl (2005) s výjimkou 
Hranic, Vintířova a Vřesové a naopak ztrátou Nové Role. Na druhou stranu, pokud je tato 
inovace autorovým nápadem, lze jej za ni z metodického hlediska pochválit. 

Práce s literaturou a dalšími informačními zdroji:

Václav Jaroš ve své diplomové práci využívá vhodnou literaturu české i zahraniční 
provenience. Její rozsah a výběr lze považovat za přiměřený. Způsob citací je však nepřesný, 
neboť pokud autor cituje kolektivní dílo, cituje v textu pouze jednoho autora (typicky Hampl 
1987 namísto Hampl et al. 1987), což není zcela v souladu s normami. Poněkud zarážející je 
také skutečnost, že ačkoliv autor některá metodicky korektní díla zmiňuje, v textu s nimi 
pracuje minimálně. Mám zde na mysli například nedostatečné využití disertační práce T. 
Hudečka, ve které je poměrně dobře rozebrána relevance a vypovídací schopnost volně 
dostupných routeplannerů a jejich srovnání s výsledky jím navrženého modelu zpracovaného 
v GIS extenzi Network Analyst. Minimálně zmínka o omezení, které může v práci použitý 
routeplanner vykazovat, by práci vhodně doplnilo. Autora lze naopak pochválit, že zjištěné 
výsledky se snaží v závěru komparovat s ostatními studiemi a zasazovat výsledky do širšího 
kontextu.



Odborná správnost – znalost problematiky:

Autor ve své diplomové práci jednoznačně prokazuje velmi dobrou orientaci ve sledované 
problematice a zkoumaném regionu. Zároveň prokázal schopnost správného výběru 
z několika se nabízejících variant metodického postupu apod. V práci jsou některé vyložené 
deskriptivní pasáže, které některé skutečnosti a empirické výsledky spíše jen popisují, než aby 
je vysvětlovaly. Z konkrétních připomínek zmiňuji následující:

s. 19 – Nedomnívám se, že zvolený postup sledování dopravní spádovosti v rámci 
administrativních hranic kraje je vhodný. Již u Hůrského studií bylo poukázáno na to, že 
například železniční doprava výrazně ovlivňuje tvar a rozsah jednotlivých dopravních regionů 
často výrazně překračujících jakékoliv „přirozené“ administrativní hranice.

s. 31 – Nemyslím si, že dopravní síť Karlovarského kraje je ryze polycentrická. Ta je 
charakteristická pro rozlehlé vysoce urbanizované a industrializované regiony (např. Porúří). 
V případě Karlovarského kraje je síť spíše odotropní, neboť na jednu hlavní spojnici v ose 
Cheb – Sokolov – Karlovy Vary se např. většina silnic a železnic napojuje kolmo.

s. 33 – sáhodlouhý výčet a popis hlavních silničních a železničních tahů je v tomto případě 
zbytečný. Daná skutečnost mohla být vhodně popsána pomocí mapy silnic a železnic 
v regionu se stručným komentářem.

s. 41 – proč autor k výběru středisek pro analýzu dopravní dostupnosti center použil právě 
metodu komplexní velikosti center? Existují některé další a možná vhodnější metody určení 
atraktivity středisek pro dopravně geografickou analýzu? Jak autor stanovil spodní hranici KV 
pro střediska? 

s. 79 – Několikrát zmiňovaná poloha a hustota středisek v území způsobuje neúměrnou 
velikost některých dopravních regionů (např. Toužim) a naopak podhodnocení některých 
přirozených dopravních jader (Karlovy Vary, Cheb). Jakým způsobem by mohla být daná 
skutečnost generalizována např. pro srovnání s regiony dojížďky za prací?

Úroveň jazykového a stylistického zpracování:

Autor píše vyspělým a srozumitelným jazykem. V textu se objevuje ještě přijatelné množství 
překlepů a jiných stylistických prohřešků.

Formální a grafická úroveň práce:

Je na odpovídající úrovni. Některým mapovým výstupům by pro větší srozumitelnost 
prospěla určitá generalizace používaných prvků (zejména přechodné zóny a indiferentní 
pásma). 

Celkové hodnocení:

I přes veškeré spíše dílčí výtky, prohlašuji, že práce představuje aktuální a zajímavé dílo, 
které v některých ohledech překračuje běžnou úroveň diplomových prací. Doporučuji ji proto 
k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
oponent práce 
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