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Předkládanápráce p. Jakuba Chmelíka se zabýváproblematikou modelování prostorových interakcí, která se
v poslední době významně vrací do dopravněgeografických i jiných výzkumů . Yýznam zvoleného tématu
podtrhuje také vyrazný rozvoj mobility obyvatelstva i v poslední době vzrůstající dynamika výstavby
kapacitních dopravních sítí. S ohledem na poslední jmenovanou skutečnost a autorovu osobní zkušenost bvl
jako modelový zvolen region ostravska.

Práci uvádí velmi široká diskuse literatury zaměřená zejména na metodické otázky výzkumu spojené
s konstrukcí a aplikací gravitačních modelů, rámcově je ovšem zohledněna také literatura k reálným
interakcím, tedy k problematice dojíŽďky, dopravních intenzit či sociogeografické regionaliza ci, Zdeje třeba
zdtraznit nejen objem sestudované literatury, ale také vysoký podíl literatury zahraniční.

Autor pro svoji studii vhodně zvo|i| dva způsoby konstrukce modelu dané dostupností dat pouŽitelných jako

reprezentanta reálný kontaktů středisek. Vytvoření modelu dojíŽďkového a dopravního mu tak umoŽnilo

formulaci nejen hypotéz k věcné stránce problematiky, ale i k metodologickým otázkám, Četná nelehká
metodická úskalí, jimŽ autor musel čelit a převážně samostatně je zdůvodněně vyřešil, je věnována obsáhlá
metodická kapitola. Postup konstrukce' kalibrace a aplikace modelů je zde popsána velmi podrobným,
přitom jasným a systematickým způsobem a dokládá autorovo neobvykle hluboké proniknutí do
problematiky.

Pravděpodobně nejatraktivnější částí prácejsou kapitoly věnované predikci dopravních intenzit na hlavních
silnicích ostravského mezoregionu po dobudování dálnice D47, které zajimavě ilustrují např. změnu
dopravní polohy některých center. Autor ovšem nezůstává pouze u prezentace výsledků, ale vypočítané
hodnoty komparuje s údaji dalších odborných studií a opětovně kriticky posuzuje moŽnosti gravitačního
modelu. Závěr práce obsahuje reakci na stanovenéhypotézy anavozuje zajimavé otázky pro další výzkum
v této problematice.

Vedle neobvykle vysoké obsahové kvality práce je třeba vyzdvihnout také celkovou promyšlenost celého
výzkumu' která se odrazilra v logické struktuře práce ajejí vnitřní semknutosti. Vysoce kvalitní je rovněž
stylistické a grafické zpracováni textu, včetně logického a podrobného poznámkového aparátu. Autor
správně cituje použité prameny a literaturu atd. Jako vedoucí práce musím spotěšením zdirazniÍvelkou
samostatnost autora a jeho kritickou práci se vstupními daty a informacemi' se zjištěnými poznatky
i metodologick)imi výzvami. Domnívám se, Že p. Jakub Chmelík svou prací jasně prokáza1 nadstandardní
způsobilost absolventa magisterského studijního programu' která by se měla případně rozvíjet i v dalších
stupních studia. Práci proto plně doporučuji k obhajobě.
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