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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.) 

Text práce má logickou koncepci, která odpovídá úzu odborných textů. Autor píše čtivým jazykem, 

obratně formuluje. Grafické prvky jsou zpracovány s vysokou pečlivostí. Pravidla citování použitých 

zdrojů a literatury byla dodržena.  

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Předpoklady/hypotézy jsou deklarovány v úvodní kapitole 1; všechny se týkají klíčového konceptu 

dopravní geografie, tj. dopravní dostupnosti. Cíle považuji za relevantní i pro aktuálnost zvoleného 

tématu (trasování VRT se v současnosti diskutuje na MD ČR, provedené hodnocení je svým pojetím 

nové).  

 

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

Práce je ukotvena v diskusi domácí i zahraniční literatury. Teoretická část je členěna podle 

podstatných hledisek – dopady rozvoje VRT jsou obecně rozlišeny na přímé a nepřímé a geograficky 

dle regionálního řádu, na kterém zvýšeně působí. 

 

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

Je třeba zdůraznit z textu explicitně nevyplývající vysokou pracnost převodu analogových dat do 

prostředí GIS (např. vlastní vektorizace trasování VRT) a vytvoření příslušných „network datasetů“ 

(rozčlenění na úseky, přidělení rychlostí atd.). Provedené postupy jsou přehledně popsány 

v metodické kapitole. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 
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Empirická část vychází z cílů práce. Hodnotí změny dostupnosti dvěma způsoby (časová úspora 

a potenciální dostupnost) a ve dvou regionálních úrovních a komparuje je ve snaze co 

nejobjektivněji posoudit situaci. Hlavní analýzy byly provedeny v prostředí GIS, z nichž byly 

exportovány pečlivě zpracované originální mapy a numerická data k dalším výpočtům. Kromě 

zdatností práce s GIS autor prokazuje také dovednost kriticky interpretovat dosažené výsledky (např. 

autor připomíná zkreslení daná nutným zjednodušením modelu proti realitě). 

 

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

V závěru práce autor reaguje na předpoklady formulované v úvodu práce a zasazuje je do kontextu 

současné železniční dopravy v Česku. 

 

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

Předložená práce je po metodické i obsahové stránce vyspělou studií. Vyzdvihl bych zvláště tvůrčí 

přístup autora při sestavování dostupnostech modelů, které se neobejde bez pečlivého zvažování 

způsobu naplnění vstupních parametrů. Jako vedoucí práce rád konstatuji, že autor pracoval 

samostatně a iniciativně, přitom soustavně a se zaujetím pro studované téma. Dosažené výsledky 

jsou zároveň cenným podkladem pro plánovací praxi Ministerstva dopravy ČR. Práci jednoznačně 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky k obhajobě 
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