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Komentář 

Celková formální úprava práce je na vyhovující úrovni. Bakalářská práce se skládá ze 48 stran, do 

textu jsou vhodně zakomponovány tabulky, obrázky a grafy. Pět rozsáhlejších ilustrativních prvků je 

zařazeno do příloh. Vyhotovení mapových výstupů by si zasloužilo větší pozornost (legendy, číselná 

měřítka, barevné škály, nadpisy). V případě grafů by bylo vhodné uvádět absolutní i relativní počty, 

případně uvést souhrnné výsledky dotazníku v příloze.  

Celkovou stylistickou úroveň práce hodnotím pozitivně, místy se vyskytují drobné gramatické chyby 

nebo nelogicky formulované věty nebo termíny. V několika případech se ale vyskytují překlepy, které 

mohou při následné analýze zasáhnout do významové podstaty práce. Jedná se především o 

zaměňování pojmů ORP a obec (kapitola 5.1.1), dále pak např. chybně uvedený počet studentů 

univerzit v Brně (str. 22) nebo zařazení ORP Tábor do Jihomoravského kraje.  

V práci je vhodně pracováno s literaturou, jen v několika případech se vyskytují určité nepřesnosti v 

citační formě v textu (např. SLDB 2015, odkaz na literaturu neuvedenou ve zdrojích). 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Za cíl práce si autor klade analýzu procesu nedenní dojížďky do zaměstnání a do škol a jejich vztah s 

migrací. Výsledky získané rozborem převzatých dat jsou ověřovány a doplňovány vlastním 

dotazníkovým šetřením. Autor na začátku práce představuje tři hypotézy. V první z nich 

předpokládá, že nejvyšší intenzita dojížďky nedenní bude za hranicemi Středočeského kraje, avšak 

stále z oblasti Čech. Druhou hypotézou je pozitivní korelace mezi nedenní dojížďkou a migrací a třetí 

hypotézou je tvrzení, že s rostoucí vzdáleností klesá poměr denní dojížďky vůči dojížďce nedenní. 

Výzkumné otázky práce jsou podle mého názoru relevantní a dané hypotézy odpovídají možnostem 

rozsahu bakalářské práce.  
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Práce s literaturou 

Teoretická část práce uceleně a v přiměřeném rozsahu uvádí problematiku prostorové mobility. Za 

využití české i zahraniční literatury jsou podrobněji charakterizována témata denní a nedenní 

dojížďky a migrace, převážně pak jejich příčiny nebo typy. Na druhou stranu pro základní definování 

rozdílu mezi nedenní dojížďkou a migrací v kapitole 2.2 je literatura zmíněna jen nepřímo, což při 

využití dat z cenzu s danou metodikou může být nepřesné. Ve třetí kapitole autor uvádí nejvýraznější 

změny v dojížďkovém chování obyvatel Česka po roce 1989.  Čtvrtá kapitola teoretické části nabízí 

shrnutí sběru dat o dojížďce na českém území s odkazem na několik studií týkajících se zkoumání 

vztahu dojížďka x migrace. Podle mého názoru by bylo vhodné se těmto pracím v komparaci s 

výsledky bakalářské práce více věnovat např. v otázce metodiky nebo hlavních výsledků. Poslední 

kapitola teoretické části se zabývá problematikou dat z cenzu roku 2011. Tato kapitola má přesah do 

metodologické části práce a oceňuji v ní kritický pohled na dojížďková data v letech 2001 a 2011 a 

možnosti jejich vzájemného srovnávání. Zajímavý je komplexnější pohled na zavedení proměnné 

obvyklého bydliště, který autor zasazuje do širšího kontextu legislativy Evropské unie.   

 

Metodika práce 

Metodická část nemá v práci samostatnou kapitolu, avšak je vhodně rozdělena mezi teoretickou a 

empirickou část. Pro dosažení odpovědí na platnost hypotéz autor využívá analýzu dat ze SLDB 2011, 

dat průběžné statistiky a vlastního dotazníkového šetření. Pro stanovení základního trendu v 

prostorových vzorcích pracovní a školní nedenní dojížďky do Prahy autor využívá absolutní počty 

dojíždějících z ORP, avšak pro význam Prahy pro dané ORP autor správně volí relativní ukazatel 

(počet nedenně dojíždějících ku počtu obyvatel). Podle mého názoru by ale bylo při členění dojížďky 

na pracovní a školní přesnější relativizovat dojíždějící počtem ekonomicky aktivních, resp. počtem 

studentů.  

Odpověď na otázku týkající se úměrnosti mezi podílem nedenně dojíždějících a vzdáleností od Prahy 

autor zjišťuje pomocí srovnání dat ze SLDB na úrovni ORP. 

Pro zkoumání závislosti mezi nedenní dojížďkou a migrací je využita korelační analýza za pomoci 

Pearsonova a Spearmanova korelačního koeficientu. Dále autor přikládá srovnání dat o nedenní 

dojížďce a migraci do Prahy na úrovni krajů. Poslední metoda, použitá v empirické části bakalářské 

práce, je dotazníkové šetření. Dotazník se skládá z 13 většinou uzavřených nebo polouzavřených 

otázek a je vyhodnocen na základě odpovědí sta respondentů. Pro rozšíření a vyplnění dotazníku 

bylo zvoleno internetové prostředí.  

Využití dat z více zdrojů a jejich zpracování v různých dílčích analýzách je předpokladem pro 

verifikaci zjištěných výsledků. 

 

Analytická část práce 

Výsledky z uvedených kvantitativních metod výzkumu (korelační analýza, srovnávání intenzity 

nedenní dojížďky) jsou provedeny standardně a na základě jejich výsledků autor zaujímá postoj k 

cílům práce a hypotézám. 

Příprava a vyhodnocení dotazníkového šetření by si podle mého názoru zasloužilo větší pozornost. V 
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rámci dotazníku se vyskytují otázky, které k cílům práce přispívají spíše v omezené míře (např. typ 

dopravního prostředku dojížďky, typ ubytování). Ačkoli se může jednat o témata, která ovlivňují 

faktory zmíněné v hypotézách, větší rozvedení v textu by jistě přispělo k jejich potvrzení či vyvrácení.  

Pro zkoumání vztahu nedenní dojížďky a migrace je v rámci dotazníku stěžejní otázka týkající se úvah 

o zůstání v Praze po ukončení studia. Rozšíření této otázky, případně posouzení odpovědí podle 

doby studia v Praze, by mohlo pomoci k hlubší analýze související s první hypotézou práce.  

Za přínosné vnímám snahu o komparaci výsledků SLDB 2011 pomocí dvou otázek týkajících se 

trvalého a obvyklého bydliště studentů, čímž autor přispívá k dosažení cíle práce.  

 

Závěry práce 

V závěru práce autor odpovídá na výzkumné otázky a opakuje nejvýznamnější argumenty podložené 

číselnými výpočty. Autor potvrzuje hypotézy týkající se intenzity dojížďky a pozitivní korelace mezi 

nedenní dojížďkou a migrací. Analýza poměru denní a nedenní dojížďky kvůli nedostatkům v datech 

jednoznačnou odpověď nepřinesla. Pozitivně hodnotím kritický přístup k datům, avšak uvítal bych 

větší snahu o explanaci daných výsledků a stanovení možných příčin. 

 

Celkové zhodnocení práce 

Téma nedenní dojížďky představuje v rámci geografie významné, avšak obtížné téma, zejména při 

práci s daty. Práce zachycuje základní trend tohoto ukazatele na příkladu Prahy. Ačkoli se v práci 

vyskytují určité nepřesnosti a v případě dotazníkového šetření značný potenciál ke zlepšení, 

domnívám se, že pro rozsah bakalářské práce lze práci hodnotit jako přijatelnou. Práci doporučuji k 

obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1) O čem vypovídají výsledky otázek volby dopravního prostředku dojížďky a typu ubytování v Praze 

v souvislosti se stanovenými hypotézami? Jakých výsledků bylo dosaženo ve čtvrté otázce 

dotazníku? 

2) V kapitole týkající se korelace nedenní dojížďky a migrace autor správně uvádí, že při korelaci 

spolu veličiny souvisí, ale neznamená to, že jedna musí být příčinou druhé. Existují nějaké společné 

příčiny, které přispívají k vytváření této souvislosti? 

3) V jakých oblastech a pro jaké konkrétní využití v praxi je relevantní výzkum dojížďky? 

 

Datum: 3. 6. 2015  
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