POSUDEK VEDOUCÍH0 DIPLOMOVÉ PRÁCE EVY JANSO\É VLIV ŽELEZNICE NA
ROZVOJ DOLNÍH0 POSÁZAVÍ
Předkládaná práce Evy Jansové se věnuje oblíbené výzkumné problematice vlivu
Železnice na regionální rozvoj. Pro svoje zkoumání autorka zvolila hospodářsky zaostávající,
přitom turisticky atraktivní region dolního Posázaví obsluhovaný Železnicí lokálního
charakteru.
V úvodní kapitole autorka uvádí obecný cíl práce (vliv železnice na rozvoj oblasti),
který, po poněkud stručné diskusi literatury k problematice, dále specifikuje v úvodu
k analytických kapitolám a připojuje i jednoduché předpoklady. Tento postup je logický
vzhledem ke skutečnosti, Že práce je koncipována jako několik relativně autonomních studií
sledující vliv Železniční trati na rozvoj regionu a vybraných lokalit z různých hledisek.
Autorka tak provedla řadu metodicky rozmanitých hodnocení vývoje počtu obyvatel,

dojížďky za prací, vývoje využití ploch, změn v průmyslové výrobě a na téma druhé bydlení.
Z důvodu většinou převzaté metodiky mohou některé studie působit jednoduše, často se však
autorka musela ke zjednodušení uchýlit také pro nedostupnost dat apod. Např. dotazníkové
šetření mezi průmyslovými závody mělo velmi slabou odezvu.
Na práci oceňuji zejména pokus o sledování vlivu železnice i na současnou situaci
v regionu, coŽ je u této problematiky většinou opomíjeno, a dále i zmíněnou aplikaci několika

metodických postupů, které autorku osobně obohatily. Práce je také dobrým podkladem pro
případnou výuku malé oblasti v zeměpise. Jako vedoucí práce bych rád zdůraznil výrazný
kvalitativní posun autorky během zpracování práce.
Autorka ve své práci prokázala dovednost provádět šetření v terénu, pracovat se
sekundámími statistickými zdroji a rámcově i s odbomou literaturou. Předkládanou práci
sl. Evy Jansové proto doporučuji k přijetí k obhajobě.

V Praze dne 18. září 2007
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POSUDEK VEDOUCÍH0 DIPLOMOVÉ PRÁCE EVY JANSO\É VLIV ŽELEZNICE NA
ROZVOJ DOLNÍH0 POSÁZAVÍ
Předkládaná práce sl. Evy Jansové se věnuje fi.ekventované výzkumné problematice
vlivu železnice na regionální rozvoj. Pro svoje zkoumání autorka zvolila hospodářsky
relativně zaostávající, přitom turisticky atraktivní region Posázaví obsluhovaný železnicí
lokálního charakteru, která během své existence výrazně měnila své funkce.
V úvodní kapitole autorka uvádí obecný cíl práce (vliv železnice na rozvoj oblasti),
který dále specifikuje na posouzení změn vyjížďky v posledním intercensálním období
s ohledem na význam Železniční dopravy. Koncepčně práci fomují jednotlivé dopady
Železnice na území, jejichž stanovení je výsledkem studia pramenů a literatury ke
sledovanému tématu. Železnice měla vliv na změny počtu obyvatelstva, využití ploch,
v minulosti byla významným lokalizačním fáktorem průmyslu a plní funkce v nákladní
osobní přepravě. Uvedeným aspektům jsou pak věnovány podkapitoly v rámci charakteristiky
sledované oblasti, ve které jednak pokračuje práce s literaturou, jednak jsou prezentovány
stručné analýzy jednotlivých dopadů. Autorka zde, při využití svých dřívěj ších prací, provedla
řadu metodicky rozmanitých hodnocení ®ráce se sekundámími statistickými daty, studium
regionální literatury, dotazníkové šetření - bohužel se slabou odezvou), která doložila, Že
vývoj Posázaví nevybočoval z generálních celostátních trendů.
Významu Železnice v dojížďce do zaměstnání je pak věnován zvláštní důraz a jeho
vyhodnocení tvoří jádro práce (kapitola 5). V úvodu tohoto podrobného sledování autorka
formuluje několik zajímavých hypotéz ke změnám intenzity a směrů dojížďky v letech 19912001 a k využití dopravních prostředků k dojížďce. Analýza využívání tří základních druhů
dopravy - autobusové, železniční a individuální automobilové - autorka koncipovala jako
porovnání dopravní nabídky (počty spojů veřejné hromadné dopravy a automobilizace
domácností) a dopravní poptávky (tj. skutečného využití získaného z unikátních dat ČSÚ). Na
základě korelačních vztahů je pak určen celkově slabý a vysoce selektivní význam Železnice
v zajištění dojížďky, ale i další vztahy dopravních charakteristik. V závěru práce autorka
shmuje hlavní výsledky práce a reaguje na stanovené hypotézy.
Na práci oceňuji zejména pokus o sledování vlivu železnice i na současnou situaci
v regionu, což je u této problematiky většinou opomíjeno, a dále i zmíněnou aplikaci několika
metodických postupů. Autorka ve své práci prokázala dovednost kriticky pracovat se
sekundámími statistickými zdroji, s odbomou literaturou i provádět šetření v terénu. Snahou
o komplexní pohled je práce také dobrým podkladem pro případnou výuku malé oblasti
v zeměpise a pro pedagogické působení obecně. Jako vedoucí práce bych rád zdůraznil
výrazný kvalitativní posun autorky během zpracování práce, který by při svém hodnocení
práce neměl být opomenut. Předkládanou práci sl. Evy Jansové proto doporučuji k přijetí
k obhajobě.

V Praze dne 22. května 2008
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