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Diplomová práce Jana Elstera má včetně příloh 75 stran členěných do 6 tematických, respektive 

celkově 8 kapitol. Téma práce je na pomezí dopravní a ekonomické geografie a autor pro její zpracování 

tak musel mimo zmíněných disciplín zvládnout ovládat také modelování a výpočty ve statistických a 

GIS softwarech. 

Myšlenka propojení dopravní dostupnosti a ekonomického výkonu je stará v podstatě jako 

moderní doprava sama. Vědci si stále lépe vedou při stanovování přesnějších korelací a také více a více 

přiznávají, že kauzalit v jejich oboru bude již nejspíš objeveno pomálu. Zda doprava předchází 

ekonomice či zda růst ekonomiky předchází nárůstu dopravy, jsou v evoluci propojené procesy a je 

třeba je tak také vnímat. Téma diplomové práce přesně toto naplňuje, bylo dobře stanoveno a 

odpovídá požadavkům na práce tohoto druhu.  

Autor dobře diskutuje vztah dostupností s ekonomickým rozvojem. Bere si často za příklady 

empirické zkušenosti z prostředí Evropské unie a relativně nekriticky přebírá i její rétoriku, což ovšem 

v těchto otázkách není nejspíše na škodu. Jedna poznámka je však na místě – EU musí primárně 

investovat do periferních oblastí, a to ze dvou hlavních důvodů: a) zvyšovat regionální rozdíly uvnitř 

států by v relativně krátkém období přineslo politické problémy; b) jakákoliv centralizace znamená, že 

centrum k sobě poutá periferie a ne, že si tvoří nového konkurenta, neboť propojení území s velkými 

meziregionálními rozdíly znamená, že nejsilnější musí dotovat nejslabšího – ke smůle regionům „mezi“. 

V úvodu autor zmiňuje, že jeho práce má ambice empiricky ověřit vztah mezi vývojem 

ekonomické situace obcí a dopravní dostupnosti. V úvodní rešerši autor dělá obsáhlý průzkum 

možných pohledů na akcesibilitu. V určitém bodě se tato rešerše trochu zvrtne do výčtu. Na jejím konci 

autor konstatuje, že nejvýhodnější je dostupnost potenciální. Přitom práce ale nese název – potenciální 

dostupnost – tedy, co bylo dříve? 

Hypotézy jsou stanoveny bez trochu hlubší diskuze a působí tak trochu náhle zjeveně. Jsou však 

dobře formulované a na vhodně zvolené. 

Autor sestavil dopravní model, kterému v teoretické rovině nelze nic vytknout. I s ohledem na 

současnou situaci na českých dálnicích je však na místě vypočítanou dostupnost nazvat teoretickou 

dostupností. Například dálnice D1 dnes rozhodně neodpovídá průměrné rychlosti 120 km/h, a to ani 

v noci ze soboty na neděli.  

Jako ekonomický ukazatel autor vybral hrubou přidanou hodnotu, což je nejen vhodný, ale jak 

správě konstatuje i jediný možný relevantní ukazatel regionální ekonomiky. Přepočítávání na 

mikroregiony je správná cesta, avšak z výsledků pro rok 2001 je zřejmé, že musí být někde nějaká 

chyba. Z mapy nevystupuje okolí Brna, jak autor konstatuje v textu, nýbrž celý Jihomoravský kraj 

včetně všech svých periferií. Ke cti budiž, že je tato podivnost zmíněna v závěrečné části práce.  

Regionální výkonnost ekonomiky je velmi zajímavý problém a v tomto ohledu je namístě se ptát při 

počtu našich ekonomicky zaměřených vysokých škol, zda se již tímto nikdo nezabýval. Přece jen snaha 

o mikroregionální výkonnost v Česku musí přece existovat nejeden výzkum, ale hlavně také nejedna 

diplomka či bakalářka. Tím více, jestli data pro rok 2001 jsou taková podivná, jaká autorovi vyšla. Žádná 

taková studie však v práci zmíněna není. Hledal však autor dostatečně?  



Porovnávání hodnot a kalibraci ukazatele hodnotím jako zdařilou. Vysvětlení některých 

výsledků je spíše popisem výsledného čísla než správných důvodů. V závěru je tak například zmínka o 

Budějovicích jako o překvapení, že významově a ekonomicky nerostou, i když se tam buduje dálnice. 

Až propojení na jádro (Prahu) je důležité pro růst periferie, ne obchvat Budějovic. 

Průměrné je samotné zpracování diplomové práce. Práci by stálo za to ještě alespoň jednou 

přečíst a odstavce a věty, které nedávají smysl (možná jen větnou skladbou) předělat. To se týká i sem 

tam překlepů. Z legendy v jednom grafu vypadnul Moravskoslezký kraj. Bohužel takovéto nejasnosti 

nejsou v práci výjimečné. Nemyslím si také, že je vhodné členit strukturu práce a do úrovně 4. Stačilo 

to vyřešit zvýrazněním klíčových slov v textu. Závěr je zpočátku trochu psán jako úvod. Citované studie 

a knihy jsou stejné jako v úvodních rešeršních částech. 

Celkově je z práce cítit na jedné straně velmi dobře nastavené téma, stanovení hypotéz, postup 

prací, tedy atributy do tématu vložené pravděpodobně vedoucím práce či konzultantem. Samotné 

zpracování působí trochu odbytě a ne zcela propracovaně. Mám z práce trochu pocit, že známka bude 

patřit z velké části vedoucímu. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 3.  

 

Na autora mám prosbu, zda by mohl u obhajoby osvětlit, co myslel větou, která ukončuje 

kapitolu 5 a je ještě jednou zopakovaná v Závěru o 4 strany dále. Tato zní:  

„Obecně lze říci, že model bude pravděpodobně odpovídat spíše vyspělejším státům s nivelizační 

regionální politikou. Naopak na rozvojové země se silným jádrem a chudou periferií model 

pravděpodobně fungovat nebude.“ 

 

 

V Praze dne 4.9.2016       RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 

 

 

 

 

 


