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Komentář 

Po formální stránce je práce velmi kvalitní, úprava práce jakož i kvalita zpracování grafických prvků je 

na vysoké úrovni. Autor používá vědecký jazyk a odborné výrazy zasazuje do správných kontextů. 

V práci se objevují nějaké chyby či překlepy, avšak množství jejich výskytu je minimální a v kontextu 

práce nepodstatné. Citace v práci odpovídají pravidlům ČSN, jakož i zvyklostem katedry, na které je 

páce obhajována. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíle práce, jakož i výzkumné otázky autor formuluje v rámci úvodu práce. Tato kapitola je velmi 

krátká a stálo by za to cíle trochu rozvést. To samé se týká výzkumných otázek, které mohly být více 

zasazeny do kontextu studované problematiky. Je ovšem nutné podotknout, že na úvod navazuje 

rozsáhlá teoretická část práce, která širší kontext a obecná východiska práce jasně popisuje a 

v závěru této kapitoly na jejich základě stanovuje hypotézy, které jsou zde jasně formulovány. 

 

Práce s literaturou 

Autor ve své práci odkazuje na odbornou literaturu, která se k tématu vztahuje. Literární rešerše, 

která ve své podstatě tvoří téměř celou teoretickou část práce, má vysokou kvalitu. Co se týká 

výběru literatury, je nutné konstatovat, že literatura je pro dané účely relevantní a autor se učí od 

nejlepších.   

 

Metodika práce 

Metodickému postupu při řešení práce se student věnuje v kapitole 3. Zde zároveň rozebírá i 

problematiku používaných dat. Velkou pozornost při tom věnuje srovnatelnosti dat ze SLDB z let 

2001 a 2011, které je vzhledem k tomu, že se jedná o data o dojížďce do zaměstnání, naprosto 

klíčové a pozornost je problematice věnována zcela zaslouženě. Metodický postup je zde zmíněn jen 
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zjednodušeně, avšak dále je rozebírán v analytické části práce při popisu jednotlivých analytických 

nástrojů a interpretaci zjištěných výsledků. Zvolené metody jsou k dosažení cílů práce vhodné. 

 

Analytická část práce 

V analytické části práce autor podrobně rozebírá jednotlivé analýzy a to jak z pohledu metodického 

postupu, tak jsou zde zároveň prezentovány výsledky jednotlivých analýz. Výsledky jsou znázorněny 

prostřednictvím grafických prvků a následně písemně interpretovány, přičemž jsou vysvětlovány 

v širších souvislostech dané problematiky.  

 

Závěry práce 

V závěrečné části práce autor shrnuje poznatky a vztahuje je k výzkumným otázkám a hypotézám 

stanoveným v průběhu práce. Své závěry opírá o zjištěná data a logicky je zdůvodňuje. 

 

Celkové zhodnocení práce 

Práci celkově hodnotím jako velmi zdařilou. Práce má všechny náležitosti závěrečných prací a po 

obsahové stránce je velmi hodnotná. Téma je zde rozpracováno dostatečně do hloubky a práce 

působí uceleným dojmem. Přestože já osobně bych celou práci a obsahy jednotlivých kapitol 

strukturoval jinak, musím uznat, že i tento způsob členění je logický a nemám k němu  připomínek.  

 

Otázky k obhajobě 

1) Projevuje se v případě dvou srovnávaných měst i vlivy blízkosti jiných významných center 

(Hradec Králové resp. Teplice, Děčín aj.) na dojížďce do Ústí n. Labem a do Pardubic? 

2) V kapitole 4.1 uvádíte důvody pro volbu Pardubic a Ústí nad Labem jako referenčních center 

dojížďky pro tuto práci. Uvádíte, že se liší zejména fyzickogeografickými podmínkami (zejm. 

členitostí terénu) a hledisky ekonomickými (zejm. mírou nezaměstnanosti v regionu). Projevily 

se tyto rozdílné podmínky obou měst nějak ve výsledcích práce? 

3) Má třetí otázka souvisí rovněž s vymezením zájmových území. Obě zvolená města patří do 

aglomerací s více jádry, kde je na relativně malém území větší počet významných center, které 

mohou dojížďku do těchto měst ovlivňovat (viz otázka 1). Nepřemýšlel jste nad tím, že byste 

„vyměnil“ jedno z vámi vybraných center za jiné, které nemá ve svém okolí podobně významná 

centra, osídlení je monocentrické a je tak hlavním centrem dojížďky ze širokého okolí (např. 

České Budějovice)? Mohlo by se jednat o velmi zajímavé srovnání. Tento dotaz je spíše 

námětem pro další výzkum v této oblasti například v diplomové práci.  
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