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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Predikce ekonomického vývoje regionů Česka pomocí modelu potenciální 
dostupnosti  

Autor práce: Bc. Jan Elster   

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce jsou jednak věcné, jednak metodické. V prvním případě se jedná o ověření hypotéz 

zaměřených na vztah konceptu potenciální dostupnosti a ekonomické vyspělosti reprezentované 

hrubou přidanou hodnotou za správní obvody ORP. V metodické rovině se jednalo o ověření 

využitelnosti použitého postupu založeného na modelování dopravní dostupnosti pomocí síťových 

analýz v GIS a na regresním modelu.  

 

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

Autor cituje přiměřený rozsah literatury, zařazena jsou podstatná díla týkající se modelování 

dostupnosti i diferenciace ekonomické úspěšnosti regionů. Citována je řada zdrojů dat a informací, 

které vstupovaly do sestavených modelů.  

 

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

Metodiku práce lze považovat za nejpodstatnější část, a to jak pro klíčový význam z hlediska kvality 

dosažených výsledků, tak kvůli časové náročnosti zpracování. Autor byl postaven před řadu, 

z počátku netušených, metodických úskalí, jejichž řešení vždy vyžadovalo pracně a poctivě nalézaný 

kompromis. V případě ukazatele HPH se jednalo o dekompozici z krajské úrovně na úroveň správních 

jednotek ORP. Přitom se ukazovalo, že v oficiálních datech jsou pravděpodobně rezervy. Jiné 

ekonomické ohodnocení jednotek ORP přitom naše statistika neumožňuje. Další úskalí 

představovalo doplnění a zpřesnění modelu dostupnosti a jeho následná kalibrace. Autor pečlivě 

prověřoval řadu variant s různými parametry odporu, což mu umožnilo podloženě rozhodnout pro 

optimální z nich. Model kalibrovaný pro rok 2011 byl kriticky využit k predikci ekonomické situace 

regionů při zohlednění plánovaných změn v rychlostní silniční infrastruktuře.   

 

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

Viz výše. 

 

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

V závěru práce autor reaguje na stanovené hypotézy a kriticky hodnotí dosažené výsledky. Méně 
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pravděpodobné výsledky se snaží zdůvodnit. Uvedeny jsou další možnosti využití modelu, které 

nemohly být testovány kvůli omezenému rozsahu práce. 

 

2. 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.) 

Práce má logickou strukturu, působí přehledně a úpravně. Je psána čtivým solidním odborným 

jazykem. Vyzdvihnout je nutné kvalitu kartografických výstupů.  

 

3. Souhrn 

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

Předložená práce je po obsahové i metodické stránce vyspělou a podnětnou studií. I přes uvedenou 

nepřízeň v oblasti statistických dat autor dokázal konstruovat a následně pečlivou analytickou prací 

kalibrovat statistické modely se solidní vypovídací schopností. Kriticky hodnotí jak jejich konstrukci, 

tak dosažené výsledky.  

Jako vedoucí práce rád konstatuji, že kolega Elster pracoval iniciativně, samostatně, tvůrčím 

způsobem, přitom s velkým zaujetím. Konzultace postupu v tvorbě diplomové práce byly pravidelné 

a systematické. To vše vedlo k předložení zralé práce, jejíž výsledky jsou také cenným příspěvkem 

k dlouhodobému výzkumnému směru centra CEdoG na naší katedře. Práci pro výše uvedené kvality 

doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

---- 
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