
Hodnocení diplomové práce - posudek oponenta

osnova hodnocení práce:

1. Aktuá|nost, přínos a odborná úroveň práce

Dip|omová práce Jakuba Chme|íka představuje zdařilé dí|o, které se na přík|adu ostravska
věnuje aktuá|nímu tématu změn intenzity prostorových interakcí v souvis|osti s výstavbou
a modernizací dopravní infrastruktury. H|avní přínos práce |ze přitom pod|e mého názoru
spatřovat v pokusu o predikci vývoje dojíždkových a dopravních vazeb v tomto regionu,
a to aŽ do roku 2013.

odborná úroveň práce je dobrá, jedinou závažněiší výtku v tomto smys|u |ze vys|ovit k její
určité pří|išné ,,přímočarosti'', respektive technicistnosti. V práci je sice na jedné straně
dokona|e diskutovaný a ap|ikovaný gravitační mode|, přesto v ní postrádám zasazení řešené
prob|ematiky do širšího kontextu prostorových vztahů vytvářených či ov|iňovaných dopravou
a dopravní infrastrukturou. Některá témata tohoto charakteru jsou sice naznačena (nikoIiv
však dostatečně vyčerpána) v pasáži č. 2'3.4 ,,Vztah masy a vzdálenosti středisek..
či v jiných částech práce, nicméně dokáza| bych si představit větší pozornost věnovanou této
prob|ematice (např. neracioná|nost Iidského chování, os|abení významu velikosti dopravních
nák|adů, zdůraznění faktu, že pracovně motivované cesty dnes tvoří spíše menší část ce|ku,
rozporuplné hodnocení důs|edků výstavby dá|nic apod.). V práci také postrádám rozsáh|ejší
pasáž věnovanou kritice h|avní použité metody, tj. gravitačního modeIu. To je škoda např.
i z toho důvodu, že autor na něko|ika místech práce (např. na s. 59 až 62) de facto re|ativně
ve|mi siIně kritizuje vypovídací hodnotu mode|u.

2, Využití odborné |iteratury - orientace autora v české a zahraniční |iteratuře' korektnost
citací

Autor se dobře orientuje v existující české i zahraniční |iteratuře zaměřené na problematiku
prostorových interakcí a jejich modeIování prostřednictvím gravitačního modeIu - tomu
odpovídá re|ativně veIký počet titu|ů obsažených v seznamu Iiteratury' Citace jsou
z formálního hlediska uváděny korektně.

3' Volba vhodných metod a ieiich zv|ádnutí

Dip|omová práce Jakuba Chme|íka je za|ožena na apIikaci gravitačního modeIu. Ten
je konstruován, ap|ikován i interpretován korektně a peč|ivě, se zna|ostí řešené
prob|ematiky. Kapito|a č. 3 ,,Metodický postup a datová zák|adna.., v níž autor detai|ně
popisuje s|ed kroků, které by|o nutné postupně rea|izovat, je napsána precizně a velmi
kvaIifikovaně. Autor se muse| mnohokrát rozdovat a vybírat z většího počtu nabízejících
se a|ternativ a je nutné konstatovat, že se většinou pod|e mého názoru rozhodova| správně'
Z metodického h|ediska mohu formu|ovat pouze nás|edující drobné připomínky / otázky:. nejsem si zcela jist, jestli by|o nejvhodnější pracovat s obcemi ag|omerovanými

do přirozených center osíd|ení - za prob|ematické a možná zavádějící v této spojitosti
považuji zejména s|oučení Havířova a ostravy do jednoho celku;. nabízí se otázka, zda nebylo vhodnější jakožto míru ve|ikosti masy středisek použít
komp|exní ve|ikost pouze u dojíždkového mode|u a u dopravního mode|u použít ve všech
případech pouze počet obyvate| (tj. neodIišovat způsob stanovení masy u českých
a zahraničních měst) i. zároveň je o.tázka, zda nebylo vhodnější masu zahraničních středisek pro dopravní model
nějakým způsobem zmenšit (autor tuto a|ternativu ostatně sám nabízi v závěru práce
na s. 94), neboť zejména dopravní vazby predikované pro rok 2013 jsou pod|e mého



4.

názoru poněkud nadhodnocené (zřete|né to je zejména v případě relace ostrava
Katovice);

r z textu na s. 40 není zjevné, proč autor použiI jako hranici pro vymezení středisek vyšší
úrovně právě ve|ikost komp|exní ve|ikosti 50,0.

Interpretace výs|edků je provedena korektně. Kvalitu práce zvyšuje skutečnost, že autorovy
interpretace a závěry jsou konfrontovány s jinými podobnými studiemi. V textu jsou zřete|ně
odIišeny autorovy a převzaté myšlenky.

5. Struktura textu' jeho vnitřní provázanost a splnění všech ná|ežitostí práce

Struktura textu diplomové práce je Iogická, jednotlivé části jsou mezi sebou dobře vnitřně
propojeny - pominu-|i teoretická východiska, jsou v úvodu jasně formu|ovány cíle práce
a výzkumné hypotézy, nás|eduje metodická pasáž a poté v|astní ap|ikace a interpretace
získaných výsIedků.

6. Formá|ní úprava práce včetně grafických pří|oh

Formá|ní úroveň práce je dobrá, je dodržována jednotná grafická úprava, jazykje zároveň
odborný i čtivý. Stylistická úroveň je na vysoké úrovni. Z formá|ního h|ediska mám dvě
konkrétní dílčí připomínky :. závažnější skutečností je fakt, Že v textu dip|omové práce není zařazeno pří|iš mnoho

tabu|ek, schémat a mapek - domnívám se totiž, že jejich zařazení by zvýši|o přeh|ednost
a čtivost některých pasáŽí;

. čís|a v tabu|kách a pří|ohách by mě|a být zarovnávána Vpravo tak, aby by|y na první
poh|ed zřete|né rozdí|y v řádech obsažených hodnot.

7. Věcné a formá|ní připomínky k práci (s uvedením konkrétní stránky dip|omové práce)

Nás|edující teze představují spíše drobné komentáře, které uvádím v zájmu o korektnost
posudku. Neočekávám, Že se jimi všemi bude dip|omant v průběhu obhajoby zabývat:t s. 20, uprostřed - existují i jiné způsoby měření vzdá|enosti, využit |ze např.

energetickou náročnost dané dopravní trasy, výši dopravních nák|adů apod.;. s. 21 až 24 _ když uŽ v textu hovoříte o Von ThŮnenově, Weberově či Christa||erově
|oka|izačním mode|u, je potřeba více zdůraznit i fakt, že vzdá|enost (a potažmo dopravní
nák|ady) by|y v 7o, a B0. |etech 20. sto|etí považovány za něco naprosto marginá|ního,
za něco, co |oka|izaci v prostoru téměř vůbec neov|ivňuje;! s. 30, 2. odstavec - zrovna na ostravsku a|e zůstává pozice že|eznice v nák|adní dopravě
ve|mi siIná i nadá|e;

r s. 33, poznámka č. 1a (totéž s, 46, poznámka č. 29) _ v současnosti se nejedná
o panevropský mu|timodá|ní koridor č. VI.B., významné dopravní tahy by|y po vstupu ČR
a ostatních středoevropských států do Evropské unie zařazeny do sítě
tzv. transevropských dopravních sítí a panevropské mu|timodá|ní koridory dnes často
tvoří jejich tzv. prioritní projekty (tento tah je konkrétně označován jako prioritní projekt
č, 25);

. s' 35, poznámka pod tab. 1 - komp|exní ve|ikost a počet obyvate| je v tisících, niko|iv
v desetitisících;

r s. 49 - do seznamu předpok|ádaných změn v siIniční síti bych pravděpodobně zařadi|
i výstavbu dá|nice / rych|ostní siInice z Vídně směrem k české hranici v Miku|ově, neboť
|ze předpokládat, že její značná část a|espoň na rakouské straně hranice bude do roku
2013 dokončena a ov|ivní tak predikovanou intenzitu dopravy např. ve směrech Vídeň -
Katovice, Vídeň - Krakov apod. i. s' 56 _ závěr o růstu v|ivu vzdá|enosti na ve|ikost dojíždky mezi roky 1991 a 2001
považuji za poměrně zajímavé a překvapivé zjištění, neboť se předpok|ádá, že |idé jsou
dnes ochotni dojíždět za prací na větší vzdá|enosti - tato skutečnost se však moŽná více



projevuje v nárůstu dojíždky do středisek na vyšší úrovni a niko|iv na této prostorové
úrovni ana|ýzy, která je navíc ov|ivněna specifickým vývojem na ostravsku po roce 1990.

B' otázky pro diskusi u obhajobv dip|omové práce

V diskusi v rámci obhajoby dip|omové práce bych se autora rád zepta| na jeho názor
na chystanou výstavbu rych|ostní si|nice č. R4B (Hranice na Moravě - Nový Jičíň - Frýdek-
Místek _ Ceský Těšín). Pod|e dopravního mode|u predikujícího vývoj situace do roku 2oI3
dojde k přenesení dá|kových reIací procházejích regionem ostravska víceméně pouze
na dá|nici D47. Je v této souvis|osti tedy pod|e autorova názoru výstavba zmiňované
rych|ostní siI nice nutná?

Závěr

Práce sp|ňuje požadavky k|adené na dip|omové práce a doporučuji ji k obhajobě.
Pro k|asifikaci navrhuji stupeň výborně'

V Brně dne 26. května 2008

oponent
Mgr, Daniel Seidenglanz, Ph.D.
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