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A

Předložená diplomová práce Bc. Bedřicha Sýkory se věnuje aktuální problematice, a sice dopadům výstavby 
silničního okruhu kolem Prahy na regionální rozvoj. Přestože se jedná o relativně velmi komplikovanou a 
komplexní problematiku, přináší práce jisté nové postřehy z dosud málo prozkoumaného území. 
Práci lze považovat za úplnou. Jistou výtku mám k zařazení kapitoly 3.6. pojednávající o historickém vývoji 
pražského okruhu do metodické kapitoly. Rozsah práce je adekvátní, nicméně vzhledem k zaměření práce 
bych očekával větší vyváženost mezi teoretickou a analytickou částí (viz dále).

B

Bedřich Sýkora si pro řešení své diplomové práce zvolil adekvátní metodologický aparát. Analytická část je 
postavena na analýze sekundárních dat z ARESu a primárních dat z dotazníkového šetření. Je evidentní, že 
obě použité metody mají svá úskalí. V případě použití dat z Registru ekonomických subjektů některé z nich 
autor zcela správně zmiňuje v metodické kapitole, nicméně některá další zásadní úskalí zmíněna nejsou: jedná 
se zejména o tradiční používání tzv. „podnikové metody“, která nedokáže v území identifikovat a blíže popsat 
jednotlivé závody daného podniku (např. závod Kvasiny v rámci podniku Škoda Auto a.s.). Druhým 
omezením je pak kategorizace počtu zaměstnanců, která je pro tak malé sledované území skutečně velmi 
hrubá.
V práci jsou explicitně stanoveny 4 výzkumné hypotézy. Ty jsou formulovány správně, nicméně jsou většinou 
postaveny na jednom zahraničním zdroji (Rietveld, Bruinsma 1998). Hypotézy podle mého názoru mohly být 
obohaceny o závěry dalších prací, které se věnovaly výzkumu vztahu doprava – regionální rozvoj v českém 
prostředí s využitím obdobné metodiky (např. Vondráčková 2006 apod.). Napomohlo by to tak podle mého 
názoru k formulování konkrétnějších a přesnějších hypotéz.



 Práce s literaturou a dalšími informačními zdroji

(výběr, správná citace, použití, dodržování bibliografických norem)

 Odborná správnost – znalost problematiky

(prokázání znalosti řešené problematiky, prokázání specifických znalostí,  

schopnost  aplikovat znalosti na konkrétní problém)

 Zhodnocení výsledků, naplnění cílů, aplikovatelnost v praxi

 Úroveň jazykového a stylistického zpracování

 Formální a grafická úroveň práce

A

B

Autor ve své diplomové práci prokázala velmi dobrou orientaci ve sledované problematice. Z dílčích 
připomínek zmiňuji následující:
s. 44 – pro vykreslení zvyšující se atraktivity sledovaného území šlo použít vhodnější charakteristiky (např. 
migrační saldo nebo počet nově dokončených bytů na 1000 obyv. apod.), rovněž by tím mohla být empiricky 
prokázána teze o obrovském významu suburbanizačních procesů v daném území (na místo prostého vývoje 
počtu obyvatel)
s. 58 – 68 – u tabulek 4.2 – 4.8. mi poněkud chybí sumární údaje za všechny obce ve staré a nové části 
pražského okruhu
s. 58 – podle mého názoru by bylo vhodnější použít srovnání dynamiky vývoje počtu firem a dalších 
charakteristik v optice: obce u pražského okruhu vs. obce mimo něj. Srovnáváním jednotlivých obcí u 
pražského okruhu mezi sebou se do hodnocení již dostávají značně selektivní faktory (kvalita podnikatelského 
prostředí, připravenost jednotlivých obcí pro podnikatelské záměry apod.)

B

Jak již bylo uvedeno, přes značnou složitost jednotlivých kauzalit práce přináší nové poznatky o vztahu 
regionálního rozvoje a dopravy. Cíle práce byly naplněny použití korektních metod výzkumu. Poněkud mě 
zaráží, že některé dosažené výsledky, např. prostorová diferenciace velikosti nebo zaměření firem v zájmovém 
území, nejsou v práci kartograficky vyjádřeny. Jistě by to tak práci dodalo analytičtější charakter a vyšší 
přidanou hodnotu. 

A

Práce je psána srozumitelně a čtivě. V práci se neobjevují významnější jazykové nebo stylistické prohřešky.

A

Je na dobré úrovni. Četnost použití kartografických prostředků však mohla být významně vyšší.

Autora lze pochválit za poctivou práci spočívající ve velmi solidní literární rešerši. Přestože děl zabývajících 
se touto problematikou v zahraničí je dnes již skutečně mnoho, domnívám se, že ty nejpodstatnější tituly jsou 
v textu zařazeny. Bibliografické normy jsou dodržovány. 



Otázky k obhajobě:

Celkové hodnocení práce (výsledná známka není aritmetickým průměrem známek jednotlivých kritérií 

hodnocení práce):

21. května 2014 RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.  v.r.

V Českých Budějovicích dne ……………….. ………..............................................................

Podpis oponenta

V rámci obhajoby práce bych autora rád požádal o zodpovězení následujících otázek:

1. Jakým způsobem ovlivnila ekonomická krize po roce 2008 dynamiku rozvoje firem v blízkosti pražského 
městského okruhu?

2. Gutierréz (2007) popisuje v okolí Madridu řadu firem, které se přesunuly k nově vystavěným komunikacím 
na okraj města, nicméně po čase se vrátily zpět do centrálních částí města. Zaznamenal jste při svém výzkumu 
obdobné případy i v blízkosti pražského silničního okruhu?


