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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce:  Sociogeografická regionalizace okresu Benešov v letech 2001-2011 a vliv pracovní 

atraktivity Prahy na její změny     

Autor práce:  Bc. Ondřej Pešek   

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Diplomová práce Ondřeje Peška má celkem 91 stran textu, množství tabulkových a grafických příloh. 

Věnuje se „klasickému“ ale důležitému tématu analýzy dojížďkových vztahů a sociogeografické 

regionalizaci okresu Benešov. Z obsahového hlediska a vnitřní vyváženosti kapitol považuji práci za 

zdařilou. Autorovi se podařilo naplnit všechny cíle své DP. Menší výtku mám však k zařazení 

výzkumných otázek a hypotéz práce do druhé kapitoly (tj. za úvod), přičemž až v následujících 

kapitolách autor rozebírá teoretické aspekty práce. Domnívám se, že hypotézy a výzkumné otázky 

měly být zařazeny až na závěr teoretické části práce jako jejich adekvátní syntéza. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce jsou explicitně formulovány ve druhé kapitole. Autor si jako cíl své práce zvolil analýzu 

dojížďkových vztahů a změny v sociogeografické regionalizaci okresu Benešov mezi roky 2001 a 

2011. Cíle práce považuji za adekvátní a relevantní v současném geografickém výzkumu. Kromě 

tradičních sekundárních dat se autor pokusil sledovat i vlivy Prahy na dojížďkové vztahy v okrese 

Benešov prostřednictvím dotazníkového šetření. Za to lze autora nepochybně pochválit. Na druhou 

stranu lze rovněž autorovi vytknout přílišnou svázanost hypotéz s českým prostředím, resp. 

opomenutí některých inspirativních zahraničních studií, jež by obsahovou náplň hypotéz obohatily.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Ondřej Pešek zvládnul práci s literaturou ve své DP na velmi solidní úrovni. Oceňuji, že se pokusil o 

syntetičtější pohled na problematiku funkčních regionů a pochopení jejich vnitřní, často velmi 

složité, struktury. Na druhou stranu zde pro mě důležitá díla chybí (např. Karlsson, Olsson 2006; 

Claval 2007 apod.). Za jistou známku kvality práce a dostatečného proniknutí do problematiky 

rovněž považuji to, že autor pracuje s literaturou průběžně v celé práci. Analytické komentáře jsou 

často provázány s teoretickými aspekty, což výsledky práce zasazuje do širšího kontextu změn 
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v české ekonomice v posledních letech. Přestože se práce zaměřuje na nomotetické pojetí regionu, 

domnívám se, že v takto koncipované DP mohla být alespoň zmínka o „měkkých“ přístupech ke 

studiu regionů založených na sociálních konstrukcích a postmoderním pojetí regionu. Na s. 19 a 20 

autor používá klasifikaci funkčních regionů podle Klapka et al. (2013) s konstatováním, že se 

v prostoru vyskytují zejména regiony nodálního typu a ostatní reálně skoro neexistují. Domnívám se, 

že i ostatní typy lze (byť hůře) v prostoru identifikovat. Vše je jen otázkou volby vhodné měřítkové 

úrovně. Mohl by proto autor v rámci obhajoby uvést některé příklady dalších typů funkčních regionů 

podle uvedeného schématu?  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autor využívá při zpracování několik metod výzkumu. Práce nezastírá, že je inspirována zejména 

přístupy prof. Hampla. Z jeho děl pak přebírá některé metodické postupy i používanou terminologii. 

Autor využívá zejména data o dojížďce za prací a do škol z let 2001 a 2011. Celkem dobře se 

vypořádal s metodickými změnami evidence dojížďky v obou letech. Přesto jsem v kapitole metodika 

práce nenašel zmínky o podobě databází. Řada autorů totiž pracuje s údaji z roku 2001 ve formě 

tištěných (pdf) publikací, které nezveřejňují proudy pod 10 dojíždějících, zatímco databáze z roku 

2011 většinou jednotkové proudy obsahuje. Jak tomu bylo v případě této práce? Ve druhé části 

práce pak autor využívá data z vlastního dotazníkového šetření. Byť i toto šetření má své meze, 

domnívám se, že přináší originální a zajímavé výsledky preferencí dojížďky obyvatel z Benešovska do 

Prahy ve vztahu k dopravnímu prostředku, finančním i časovým aspektům dojížďky apod. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část, jak již bylo uvedeno, je velmi dobře provázána s teoretickými aspekty práce. 

Výsledky, kterých práce dosáhla, jsou adekvátně interpretovány. Autor nepochybně do dané 

problematiky proniknul, což se vždy odráží v jeho analytických komentářích, které nepostrádají 

hloubku a širší socio-ekonomický kontext.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce jsou formulovány jasně a obsáhle. Autor v této části konfrontuje své hypotézy a 

výzkumné otázky s výsledky analýz. Celkově na mě tato část působí velmi dobrým dojmem. Přesto si 

neodpustím výtku k některým méně kritickým až nekritickým formulacím uvedeným v závěru. Autor 

sice většinou reflektuje v hodnoceních omezení daná použitou metodou regionalizace, nicméně 

v závěru jsou některé formulace, které tomu neodpovídají. Například na s. 83 auto uvádí, že 

v případě pokračování současných trendů v dojížďce obyvatel za prací a do škol bude docházet 

k oslabování Benešova jako mikroregionálního centra, což může vést například k územnímu 

propojení Voticka s mikroregionem Prahy. Ač je z Voticka silná dojížďka ve směru na Prahu, 

domnívám se, že uvedená hodnocení jsou často způsobena tím, že autor v rámci regionu uvažuje 

pouze se dvěma středisky (Benešov a Vlašim). Navíc prostorově výrazně diferencovaná školská 

dojížďka může v tomto smyslu působit v dnešní době dezintegračně. 
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Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Předložená diplomová práce Ondřeje Peška představuje zdařilé dílo věnované aktuální 

problematice. Ocenit lze zejména hloubku teoretické části práce, poctivé analýzy dojížďkových 

vztahů, vlastní dotazníkové šetření i samotnou interpretační rovinu celé práce. Práci proto 

doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

Kromě výše uvedených dotazů a připomínek prosím autora o reakci na následující dotaz: 

1. Autor často pracuje s termínem komplexní sociogeografická regionalizace (ve smyslu 

pracovní + školská dojížďka). Tento termín může být zavádějící. Může se prosím vyjádřit ke 

vztahu dojížďkový versus komplexní sociogeografický region? Lze dojížďkové regiony 

v sociální geografii považovat skutečně za komplexní? Odrážejí dojížďkové vztahy dnes 

komplexní vztahy v sídelním systému více než v minulosti? Jaké další ukazatele odrážejí 

komplexní vztahy lépe než pouze dojížďka za prací a do škol? 

 

 

Datum: 18. 5. 2015  

Autor posudku: RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.  
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