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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 

Autor dodržuje citační normu a etiku, píše odborným, čtivým stylem, překlepy jsou výjimečné. 

Grafické prvky jsou opatřeny zdroji, logickými a jasnými názvy, oceněníhodná je kvalita vytvořených 

map a smysluplný poznámkový aparát. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíle práce jsou velmi obratně formulovány. Kvalitu stanovených hypotéz by zvýšilo jejich podrobnější 

zdůvodnění. Ocenit je třeba originalitu třetí hypotézy ke vztahu propustnosti hranic a rozsahu 

předělové zóny dopravních regionů.  

 

Práce s literaturou 

Kapitola 2 věnovaná teoretickému zarámování má velmi omezený rozsah (2 strany). Jak název 

kapitoly napovídá, nejedná se o diskusi literatury, ale o rešerši hlavních děl předmětného 

tematického zaměření. Ačkoliv se jedná o práci bakalářskou, absence diskuse odborné literatury 

k obsahu formulovaných hypotéz je citelným nedostatkem. 

Práce s literaturou je dále výrazná v metodické kapitole, kde autor prokazuje, že diskuse literatury 

„k věci“ je schopen. Problémem tedy není autorova nedostatečnost, ale diskutabilní pojetí 

„teoretické“ kapitoly. Četné citace se nacházejí i v kapitole 5 Geografická charakteristika zájmového 

území. Obsah této kapitoly nepovažuji, z hlediska cílů práce, za významný, neboť neposkytuje 

znalosti vlastností území potřebné pro pochopení jejich případných vlivů na výslednou regionalizaci; 

jedná se z většiny o prostý přehled regionálních informací. 

 

Metodika práce 

Metodika je formulována stručně, přitom dostatečně výstižně, jasně a úplně. V řadě bodů se opírá 
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o odkazy na literaturu. Při nutném zjednodušení reality jsou rozhodnutí autora vždy věcně 

zdůvodněny. Kapitola prokazuje nejen promyšlenost autorova postupu a dovednost písemného 

vyjádření, ale i jeho zaujetí zejména analytickou částí výzkumu. 

 

Analytická část práce 

Vytvoření, vyhodnocení a vzájemné srovnání celkem osmi dílčích a dvou komplexních 

dopravněgeografických regionalizací bylo provedeno s poměrně hlubokou znalostí práce s GIS 

(ArcView 10.1). Hlavním srovnávacím postupem byla komparace rozlohy zkonstruovaných 

dopravních regionů a vizuální srovnání kartografických výstupů. Vyčíslení údajů za časovou, 

vzdálenostní, cenovou a frekvenční dostupnost byla časově vysoce náročná, stejně jako vytvoření 

vrstvy polygonů dopravní regionalizace v GIS. 

 

Závěry práce 

Práce se vyznačuje precizní analýzou jevů, ovšem horší syntézou poznatků. Dosažené výsledky šlo 

využít k hlubšímu vysvětlení zjištěných rozdílů, které jsou relativně mechanicky zdůvodňovány pouze 

přes blíže nediskutovaný faktor odporu a přitažlivosti. K takovému zdůvodnění a diskusi ostatně 

vybízely stanovené hypotézy. Toto detailnější studium je však pravděpodobně nad rámec bakalářské 

práce a bude náplní návazné práce diplomové. 

 

Celkové zhodnocení práce 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. Je třeba ocenit zkušenost autora s kritickou prací s GIS, 

stylistickou obratnost i podnětný cíl práce. Zdůraznit je nutné také pečlivost zpracování. Za hlavní 

nedostatek lze považovat povrchní interpretaci jinak zajímavých a četných výsledků.  

 

Otázky k obhajobě 

1/ Proč v hypotéze na s. 14 autor předpokládá o faktoru odporu: “…můžeme očekávat, že nejvíce 

ovlivní dostupnost vzdálenostní, časovou a méně cenovou.“, když cena přepravy se odvíjí od ujeté 

vzdálenosti? 

2/ Jak souvisí komplexní význam střediska s jeho mikroregionální funkcí a působností? Existují 

střediska s KV 2,5 bez této funkce? (viz tvrzení autora na konci 1. odstavce na s. 14) 

3/ Jak by výsledky regionalizace změnilo vyčíslení ceny veřejné dopravy na základě zvýhodněného 

jízdného pro pravidelné zákazníky, nebo vyjádřením ceny za dva pasažéry? 

4/ Práci zkoumá stav zájmových území, tj. okresů Písek a Strakonice, a pracuje s výsledky jejich 

dopravní regionalizace. Domnívám se proto, že název práce mohl být formulován jinak a více 

konkrétně. Pokud autor souhlasí, prosím o návrh změny. A použil by autor v názvu spíše termín 

„okresy Písek a Strakonice“, nebo „Písecko a Strakonicko“? Proč?  

5/ Jak budou dosažené výsledky využity v návazném výzkumu? Které otázky chce autor řešit 

v budoucnu? 



3 

 

 

Datum: 28. Srpna 2015 

Autor posudku: RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 

 

Podpis: 

 


