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Název práce: Vliv vysokorychlostních tratí na změny dostupnosti regionu Prahy   

Autor práce: Bc. Jakub Randák  

 

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.) 

Předložená práce Bc. Jakuba Randáka svým pojetím, rozsahem i formou splňuje nároky kladené na 

diplomovou práci. Celý text je přehledně a logicky strukturován. Lze jednoznačně ocenit pozornost, 

kterou autor věnoval grafickým výstupům provedených analýz. Naopak určitým handicapem je 

nepatrná stylistická rozkolísanost textu, která je zřejmá mezi částí popisující výstupy a analýzy, jež je 

čtivější než část teoretického zarámování, která vznikla na základě práce s literaturou. Autor by měl 

ve své další práci věnovat pozornost také tomu, aby se v textu zbytečně nedopouštěl přílišných 

zjednodušení či neuváděl ne zcela přesné informace (např. na str. 49, kde jsou popisovány úseky 

s přetíženou kapacitou).  

Obecně lze nicméně konstatovat, že text i přes tyto dílčí výhrady splňuje požadované parametry a 

celou problematiku čtenáři podává srozumitelnou formou. 

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Autor si všímá stále aktuálnějšího tématu – rozvoje vysokorychlostní železnice – v perspektivě změn 

dostupnosti území vlivem realizace tohoto nového dopravního systému v ČR.  Autor si dle vlastních 

slov klade za cíl prověřit regionální vlivy vysokorychlostní železnice a to ve dvou rovinách – (i) 

formou diskuse regionálních vlivů vysokorychlostní železnice v obecných souvislostech a (ii) 

empiricky prokázáním změn dostupnosti území na konkrétním příkladu. Tímto je porovnání 

dvou odlišných variant trasování budoucí vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Brno na území 

Středočeského kraje a Vysočiny. Zatímco ve druhém případě cíl práce – tj. prověřit regionální 

vlivy, mezi které změna dostupnosti území jednoznačně patří – bezezbytku naplňuje, v případě 

teoretické části založené na práci s literaturou je podána spíše obecná informace o 

vysokorychlostní železnici a jejich možných důsledcích pro města a regiony.  

Autor si také spíše než hypotézy stanovuje výchozí předpoklady. Všechny stanovené 
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předpoklady (celkem 3) se však vyznačují poměrně velkou míru obecnosti. Jsou de facto obecně 

předpovídatelnými tvrzeními (např. že po realizaci VRT k největším časovým ziskům (úsporám) 

vůči Praze dojde ve vzdálených částech Česka). V závěru se však těmto předpokladům správně 

vrací a porovnává je s výsledky svých analýz.  

 

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

Předložená práce vznikla na základě rozsáhlé rešerše zahraničních i tuzemských zdrojů. Autor 

jednoznačně prokázal schopnost zpracovat a analyzovat obsáhlé téma VRT.  Kromě vědeckých textů 

(zpravidla zahraniční provenience) autor prostudoval také v Česku dostupnější populárně-naučnou 

literaturu. Toto rozhodnutí lze s ohledem na nedostatečnou probádanost daného tématu v ČR a 

s tím související omezený počet akademických zdrojů považovat za správné. Je přitom zřejmé, že 

autor při práci s literaturou kriticky zhodnotil její relevanci a pracoval jen s těmi texty a materiály, 

které poskytují aktuální informace a které pocházejí převážně od subjektů participujících na přípravě 

tohoto projektu.  

Přestože název práce odkazuje na změny dostupnosti vlivem realizace vysokorychlostních tratí 

obecně, je škoda, že se autor nepokusil také o teoretickou diskusi vlivů vyplývající z rozdílného 

trasování této infrastruktury, která je jádrem analytické části jeho práce. Teoretická část je tak 

pojata spíše obecněji, kdy je pozornost věnována regionálním důsledkům vázaných na 

přitomnost/nepřítomnost vysokorychlostní železnice v regionu. Na obhajobu tohoto přístupu lze 

nicméně uvést, že se v českém geografickém prostředí jedná o jednu z prvních prací na toto téma, 

což je pravděpodobně také důvod, proč se autor věnuje práci s literaturou obecněji a jde v této části 

spíše do šíře nežli do hloubky. Za dílčí nedostatek pak může být považována absence citací 

v některých pasážích (např. str. 16, kde je odkazováno na vymezení pojmu VRT v českém prostředí).  

 

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

Práce je správně rozdělena na teoretickou a analytickou část. Kromě obecné diskuse literatury se 

autor v souladu s cíli práce věnuje především analýze nosného tématu - změnám dopravní 

dostupnosti území a to jak s využitím obecné časové dostupnosti, tak dostupnosti potenciální. Autor 

v této oblasti přistoupil velmi odpovědně. Z důvodu absence mapového podkladu železniční sítě 

s VRT nejprve očistil stávající železniční síť o neprovozované tratě (a jiné dráhy), do níž následně na 

základě získaných podkladů doplnil trasy VRT. Výsledný dataset obsahoval také potřebné atributy 

rychlostí a času tak, aby s jejich využitím (postupným načítáním) bylo možné vytvořit model 

dostupnosti pro jednotlivé relace.  

Autor se při tvorbě datasetu záměrně dopouští některých zjednodušení (např. neuvažuje čas na 

přestup či pobyt vlaku ve stanici). Tento postup i možné odchylky oproti reálnému jízdnímu řádu 

však popisuje a komentuje v textu. Metodicky považuji toto zjednodušení za odůvodněné, navíc 

s minimálním efektem na výsledky předložené práce.  Provedená analýza je tak zatížena vždy 

stejnou chybou, tzn. získané výstupy jsou vzájemně měřitelné. Obdobně je provedena analýza 

potenciální dostupnosti, vztažená na počet obyvatel, přičemž je zohledněn jak dálkový (60 min.) i 

regionální model (30 min.) dostupnosti. Pozitivně vnímám i skutečnost, že oblast dostupnosti je 

zpracována s využitím prověřených skriptů a vzorců. Pozitivně hodnotím také autorovu snahu 
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upravit finální mapové výstupy z ArcGISu do čtenářsky atraktivnější podoby v Adobe Photoshopu. 

 

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

Vlastní empirický výzkum je založen na analýze změn časové a potenciální dostupnosti vlivem 

rozdílného vedení VRT územím Středočeského kraje a Vysočiny. Autor správně nejprve modeluje 

situaci stávajícího jízdního řádu a teprve následně přechází k analýze změn vyvolaných trasováním 

nové VRT východně – ve směru Kolín, či jižně – ve směru Benešov. Analytická část je zpracována 

velmi podrobně a přehledně, zjištěné výstupy mají textový komentář.  Autor také velmi správně 

pracuje se získanými výsledky. Neschází kapitola věnovaná diskusi rozdílů a přínosů mezi východní a 

jižní variantou, přičemž autor s těmito zjištěními dále pracuje a formuluje závěry.   

 

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

Přestože výstupy z jednotlivých analýz dávají možnost volby mezi možnými řešeními budoucího 

vedení VRT, autor nerezignuje na formulaci vlastních závěrů. Jinými slovy, autor se v závěru věnuje 

nejednoduché otázce, zda je z hlediska potenciálních regionálních efektů pro budoucí trasování nové 

tratě výhodnější spíše plošná maximalizace zisku (= kvantifikace zlepšení dostupnosti) daná 

rozsahem sídel se zlepšenou dostupností nebo naopak kritérium změny počtu obcí, u nichž je 

dosaženo nadprůměrných hodnot potenciálu dostupnosti. Při formulaci závěrů autor nezapomíná 

zohlednit také otázku politickou, tj. zda vedení nové tratě může odstranit např. historicky 

přetrvávající deficity ve struktuře železniční sítě apod. Tuto otázku však diskutuje samostatně. Autor 

se také v závěru správně vrací k diskusi stanovených předpokladů. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Autor na vykonané práci prokázal, že je schopný dobře i detailně analyzovat vybraný 

problém i poradit si s otázkou neúplných vstupů. Dokázal si také zvolit téma, které v českém 

prostředí dosud patří k neprobádaným, ale jehož aktuálnost a potřebnost s ohledem na 

plnění evropské i národní dopravní politiky v příštích letech významně poroste. Tzn. bude 

potřeba znát odpovědi na otázky, které ve své práci autor analyzuje. 

Autor se úkolu zhostil velmi odpovědně, což dokazuje nejen text bez překlepů a zbytečných 

pravopisných chyb, ale především kvalitně provedená analýza změn dostupnosti území.  

Diplomovou práci Jakuba Randáka proto doporučuji obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

• Považujete s ohledem na provedené analýzy navrženou síť/koncepci tratí Rychlých spojení 

za dostatečnou nebo by měla být nějakým způsobem modifikována? 

• Je výhodnější upřednostnit v procesu plánování a rozhodování o vedení tras hodnocení 

potenciální dostupnosti před prostou časovou dostupností? Je následně výhodnější 
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upřednostnit v tomto procesu změnu v počtu obcí s nadprůměrnou hodnotou potenciálu 

dostupnosti před celkovou maximalizací zisku u všech potenciálních center? 

• Jak by se změnily hodnoty potenciální dostupnosti, kdyby byl kritériem potenciální 

dostupnosti počet pracovních příležitostí? 

• Můžou Rychlá spojení přinést benefity ČR a jejím regionům i bez dostatečného propojení na 

celoevropskou vysokorychlostní síť? 

 

Datum: 04. září 2015  

Autor posudku:  Mgr. Jan ILÍK  
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