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Předložená diplomová práce se zabývá tématikou dopravy a regionálního rozvoje v oblasti
dolního Posázaví, konkrétně trati Vrané nad Vltavou -Čerčany.  Práce má celkem 71  stran
textu, 23 příloh, 4 obrázky a dva grafy.

Problémemjsoujižneujasněnécílepráce,tedytocobymělaprácepřinéstnovéhopro
poznání rozvoje vymezené oblasti a vliv Železnice na ni, které nejsou uvedeny v úvodu práce.
Poměrně rozsáhlá je druhá kapitola ve které je provedena diskuse s literaturou, jsou
srovnávány práce obecné povahy k jednotlivým dílčím analýzám. Chybí ovšem odkaz na
průkopnickou práci P. Mlejnkové o vlivu železnice na Land Use v oblasti Berounska. Ke
změnám Land Use nej sou diskutovány ani v seznamu literatury uvedeny nové výstupy
z grantů LUCC na PřF UK 0e zde pouze práce L. Jelečka z roku 1995). U obrázku 1 na str.18
je nejasná legenda Oedná se o procenta vyjíždějících?). V další kapitole je vymezen zájmový
region diplomové práce. Z předloženého textu není patmé zda autorka ovládá základy
sociogeografické regionalizace a zda vymezení regionu provedla podle těchto pravidel. Není
jasné zda se jedná o funkční nebo vztahový region. V další části je charakterizován velmi
popisně a stručně region a chybí zde především základní geografická charakteristika, dále je
popsán stavební vývoj trati, ale zcela chybí změny které nastaly v průběhu více jak 100 let od
otevření trati (změny trakce, výletní vlaky, omezení provozu za okupace apod.). Autorka si
stanovila několik hypotéz na které se pokusila odpovědět. Nejsou jasně stanoveny podmínky
podle kterých autorka stanovila svůj region. Hypotézy 2 a 4 vůbec nejsou relevantní a nedají
se nazvat hypotézami, hypotéza číslo 5 pak není formulována v souvislosti s názvem a
tématem práce. Počet objektů druhé bydlení může převyšovat počet domů trvalého bydlení i
v oblastech bez železnice. Kapitola 6 obsahuje metodiku práce a další kapitoly od 7 do  11 pak
obsahují dílčí analýzy s částečnými závěry. Některé analýzy j sou značně diskutabilní a velmi
výběrové (průmysl, dotazníky k využití železnice, závěry pouze ze tří odpovědí a to zabralo
celkem 2 strany včetně čtyřikrát zopakovaných stejných otázek). Chybí zcela SWOT analýza
oblasti, která by v takto zaměřené práci chybět neměla a velmi by pomohla utřídění poznatků
a především shrnutí roztříštěných poznatků z řady oborů. Celá práce není ukotvena do širších
souvislostí, především chybí vymezení a změny geografické polohy oblasti, a to i jak se
měnila geografická poloha vlivem železniční tratě (zázemí Prahy, absence silničního spojení
v oblasti, existence cvičiště SS za druhé světové války a vysídlení části levého břehu Sázavy)
a srovnání zkoumané oblasti s okolím nebo s funkčně nadřazeným celkem (v tomto případem
Prahou). Dílčí studie se nepodařilo dovézt do konečné syntézy a v práci se hledají odpovědi
jen dílčí cíle často nesouvisející s hlavním tématem vůbec nebo jen okrajově. Po fomální
stránce je v práci pouze několik chyb a formulačních nepřesností (mezery, nepřesné citace,
malá písmena u autorů v seznamu literatury). V přílohách především u převzatých mapek
z databáze LUCC jsou částečně nepřeložené legendy z angličtiny (Meters) a zůstaly kódy
legend z databáze. Citelně chybí i průsvitka s názvy obcí pro lepší orientaci v mapkách. U
tabulekobsazenostivlakůvpřílozeneníuvedenocojednotliváčíslaznamenají.
Práci na základě výše uvedených argumentů navrhuji přijmout až na základě úspěšné
provedené obhajoby a vysvětlení uvedených nedostatků v diplomové práci. Proto navrhuji
klasifikovat práci stupněm 3-4.

Mgr. Tomáš Burda



Oponentský posudek na diplomovou práci Evy Jansové - Vliv Železnice na rozvoj Posázaví
s důrazem na změny vyjížďky do zaměstnání

Předložená diplomová práce se zabývá tématikou dopravy a regionálního rozvoje v oblasti
dolního a středního Posázaví, konkrétně trati Vrané nad Vltavou - Červany - Světlá nad
Sázavou.  Práce má celkem 57 stran textu, 5 příloh,14 obrázků a tři tabulky.
V úvodu autorka zmiňuje svoji motivaci pro vznik práce a shrnuje její obsah. Poměmě
rozsáhlá je druhá kapitola ve které je provedena diskuse s literaturou, jsou srovnávány práce
obecné povahy ajsou rozděleny do čtyř subkapitol věnujících se jednotlivým dílčím analýzám
zabývajících se dopravou a regionálním rozvojem. V poslední subkapitole nazvané Osobní
železniční doprava se autorka věnuji především ostatním druhům přepravy (automobilová a
autobusová), a také vyjížďce za prací, coŽ v kontextu práce je v pořádku, ale neodráží název a
zaměření této části diplomové práce. U obrázku 1 na str.19 je nejasná legenda Ú.edná se o
procenta vyjíždějících?). V další kapitole je vymezen zájmový region diplomové práce a
sociogeografická charakteristika vymezeného regionu. Vymezení regionu, resp. Zařazení
jednotlivých obcí do něj, by mohlo být provedeno přesněji, např. zohlednění docházkové
vzdálenosti k zastávce apod. V další části je charakterizován vymezený  region. Práce se snaží
o ukotvení regionu do širších souvislostí, především o vymezení a změny geografické polohy
oblasti, a to i jak se měnila geografická poloha vlivem železniční tratě (zázemí Prahy, absence
silničního spojení v oblasti, existence cvičiště SS za druhé světové války a vysídlení části
levého břehu Sázavy), částečně chybí srovnání zkoumané oblasti s okolím nebo s ftinkčně
nadřazeným celkem (v tomto případem Prahou). Dále je popsán stavební vývoj trati, ale jen
velmi stručně jsou popsány změny, které nastaly v průběhu více jak 100 let od otevření trati
(změny trakce, výletní vlaky, omezení provozu za okupace apod.), chybí i srovnání dalších
faktorů, které ovlivnily vývoj železniční trati, především posouzení významu dálnice D  1.
Další prostor je věnován dílčím analýzám území s jednotlivými hypotézami a částečnými
závěry. První část se věnuje vývoji počtu obyvatel, kde stanovuje jednoduchou hypotézu, Že
počet obyvatel obce přímo na Železnici dlouhodobě poroste. Tento předpoklad se potvrdil u
větších sídel, nikoli u menších obcí, coŽ je v souladu s obecn]hn vývojem populace v Česku
v tomto období, není tedy příliš jasné zda tady převládl vliv Železnice nebo jiných fáktorů.
Průmysl a jeho vývoj je tématem další subkapitoly, je zde popsána historie a přítomnost
průmyslu v jednotlivých obcích v regionu a klade si otázku využívání resp. nevyužívání
Železnice těmito průmyslovými podniky, potvrdilo se, že jednotlivé podniky Železnici
k dopravě spíše nevyužívají. Poslední subkapitola se věnuje vývoji využití ploch v regionu,
zde se ukázalo, Že podíl orné půdy po celé období klesá, a Že Železnice nebude mít větší vliv
na tyto změny, na rozdíl od růstu podílu zastavěných ploch, které stoupají i díky existenci
využívání Železnice. Tyto tři analýzyjsou dosti izolované a chybí SWOT analýza oblasti,
která by v takto zaměřené práci chybět neměla a velmi by pomohla utřídění poznatků a
především shrnutí roztříštěných poznatků z řady oborů.
Pátá kapitola se věnuje vlastnímu jádru práce -vývoji dojížďky do zaměstnání, která tvoří
samostatnou část jen málo provázanou s předchozími kapitolami i tím, Že se věnuje celému
vymezenému regionu, zatímco předchozí kapitoly jen jeho části mezi Davlí a Čerčany.
Autorka si stanovuje tři dílčí hypotézy -a) Že dochází k růstu mobility obyvatel a tím i
dojížďky do zaměstnání, tato hypotéza byla potvrzena b) že došlo k posílení silných středisek
(Praha) na úkor středisek nižšího řádu, coŽ bylo také potvrzeno c) Že poklesl význam
železnice a je využívána pouze tam kde je výhodnější než automobil nebo autobus, i tato
hypotéza se celkem potvrdila. Měla by však autorka také zohlednit i další ukazatele a
například existenci systému ROPID, který zvlášť v bezprostředním okolí Prahy integruje
nabídku Železniční a autobusové dopravy. Pouze v této části práce je věnován prostor
metodice, v dalších kapitolách tato část chybí. Závěry práce jsou pak stručně a poměmě



výstižně shmuty v poslední kapitole, ale jsou to zvětší části závěry týkající se pouze páté
kapitoly a to podporuje celkově roztříštěné pojetí práce.

Po fomální stránce je v práci pouze několik chyb a formulačních nepřesností (mezery,
nepřesné citace). V přílohách především u převzatých mapek z databáze LUCC j sou částečně
nepřeložené legendy z angličtiny (Meters, např. obr. 3). Na straně 40 je v dataci období změn
půdy chyba, nikoli  194548 ale 1845-1948. Citelně chybí i průsvitka s názvy obcí pro lepší
orientaci v mapkách.
Práci na základě výše uvedených argumentů navrhuji přijmout po vysvětlení uvedených
nedostatků v diplomové práci. Navrhuji klasifikovat práci stupněm 3.

Mgr. Tomáš Burda


