
POSUDEK OPONENTA NA PRÁCI MARTINA HRBKA ČASOVÁ AKCESIBILITA STŘEDISEK V PARDUBICKÉM 

KRAJI INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVOU DOPRAVOU A JEJÍ OČEKÁVANÉ ZMĚNY V SOUVISLOSTI SE 

ZPROVOZNĚNÍM RYCHLOSTNÍ SILNICE R35 

 

Bakalářská práce pan Martina Hrbka se zabývá modelováním dostupnosti v GIS, které je v poslední době 
oblíbeným nástrojem poskytujícím pro geografický výzkum podnětné výstupy. Z hlediska předepsaného 
rozsahu bakalářské práce je správné, že model autor zúžil na území Pardubického kraje. Přesto má práce 
poněkud nadstandardní rozsah 60 stran + 14 stran příloh. Vytvořený model dostupnosti je dobrým 
nástrojem pro návazné výzkumné analýzy, z nichž prvotní elementární výstupy jsou v práci prezentovány. 
Za zcela nové a nejpřínosnější považuji využití modelu k posouzení vhodnosti lokalizace sjezdů z plánované 
komunikace. 

Práce je celkově velmi zdařilá a nedává recenzentovi příliš možností k výtkám. Zejména dílčí aspekty lze 
kritizovat jen v detailech. Cíl je vhodně formulován, lze pouze namítnout, že analýza by měla být nástrojem 
k dosažení cíle, nikoliv vlastním cílem. Hypotézy jsou spíše pracovními otázkami, nenaplňují zcela definici 
(zejména hypotéza č. 3). „Hypotézy“ mají spíše triviální charakter, to je ale nezbytně dáno nutností model 
nejprve zkonstruovat, a tím omezeným rozsahem na hlubší územní analýzy. Ke struktuře práce lze uvést 
pouze to, že logičtější (a obvyklejší) je zařazení metodické kapitoly za obecnou rozpravu a před popis 
výsledků. Zde se autor pravděpodobně nechal unést skutečností, že vytvoření modelu bylo nejpracnější 
částí práce.  

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Autor správně cituje, odkazuje na zdroje používaných 
údajů atd. Z jazykového hlediska bych doporučil vyhnout se špatně utvořenému termínu meziregionální 
silnice. Vyzdvihnout je třeba kvalitu mapových výstupů, které splňují kartografické i estetické náležitosti. 
Osobně se domnívám, že by orientaci čtenáře pomohlo větší množství popisků v mapě (např. názvy 
sledovaných center).  

Závažnější kritiku lze uvést k celkovému pojetí práce. Osobně považuji interpretaci výsledků za více 
technickou nežli geografickou s absencí hlubší syntézy dosažených poznatků. Např. popis silniční sítě mohl 
být komentován z hlediska rozdílné hustoty s přesahem na regionální podmínky. Výsledky dostupnostního 
modelu bylo možné propojit s otázkami regionálního rozvoje, např. s problematikou rozvojových os, 
strategiemi rozvoje kraje apod. Diskuse mohla být provedena také k výběru cílů dostupnosti, ke zvoleným 
ukazatelům vzájemné dostupnosti středisek apod. Potom by možná bylo složitější zamítnout hypotézu č. 2 
nebo jako hlavní výsledek zdůrazňovat skutečnost, že největší časové úspory jsou u přeprav na delší 
vzdálenosti. Konkrétně by mne zajímal názor autora na význam změn časové dostupnosti na území 
Pardubického kraje vzhledem k Praze, nebo jakou roli v regionálním rozvoji hraje skutečnost, že střed kraje 
z hlediska dostupnosti leží u Vysokého Mýta (s. 37). Přepokládám ale, že složitější analýzy budou 
předmětem návazných prací, ke kterým dává vyvinutý model dobrou příležitost. 

Domnívám se, že přes uvedené poznámky (směřující v řadě případů k budoucí práci) Martin Hrbek ve své 
práci naplnil odborné i formální nároky kladené na bakalářské práce, vytvořil podnětnou a náročnou studii, 
a proto doporučuji jeho práci k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze, dne 31. května 2013               RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 

oponent práce  

 


