
ABSTRAKT 

Prostorové interakce významně ovlivňují komplexní geografickou organizaci, utváření 

sídelních struktur a vysvětlují a popisují význam vzájemných vztahů v krajinné sféře na 

všech měřítkových úrovních. Proto jsou označovány jako jeden z klíčových obecných 

pojmů geografie. Největší důraz je tomuto tématu věnován především ve studiu dopravy 

a dopravních sítí, které můžeme považovat za hlavní oporu interakcí. Problematika 

hodnocení prostorových interakcí, popř. v užším pojetí dopravních vztahů, 

je charakteristická významnou interdisciplinaritou, neboť otázky propojenosti 

jednotlivých středisek a jejich potřeb v kontextu úrovně dopravní nabídky řeší 

dopravně-inženýrské obory, ekonomické obory, specialisté v oblasti územního 

plánování atd. Obdobně jako o něco dříve jiné oblasti sociální a ekonomické geografie 

současná geografie dopravy prochází změnou v podobě plurality metodických přístupů, 

„vnitřní“ specifikace detailnějšího vymezení objektu studia a nových aplikačních výzev. 

Problematika intenzity a povahy dopravních vztahů je zpravidla spojována 

s kvantitativními metodami poznání reality. Přesto je stále součástí významného počtu 

dopravně-geografických studií a zároveň je nadále aktuální, především s ohledem na 

aplikace v řešení praktických úloh dopravního plánování a rozhodovacích praktik 

v decizní sféře. 

Hlavní výzkumné zaměření předkládané disertační práce je rozděleno do dvou úrovní. 

První úroveň zahrnuje především teoreticko-metodologické uvedení do problematiky 

prostorových interakcí v geografii dopravy zahrnující vývoj této problematiky 

v kontextu změn geografického myšlení, vymezení aktuálních témat a diskuze 

podmiňujících faktorů interakcí. V metodologické rovině je přínosem široká diskuze 

možných postupů aplikovaná na konkrétních případových studiích s autorským 

podílem, které tvoří druhou část práce. V prvé řadě jsou představeny možnosti 

hodnocení dopravních interakcí, zejména jejich intenzity, frekvence, směrování 

a zároveň elementární identifikace vnitřní struktury z geografické perspektivy. 

Současně má práce ambici přiblížit možnosti využití dostupných údajů a aplikací 

poznávacích nástrojů dalším oborům zabývajících se interdisciplinárními dopravními 

tématy a v neposlední řadě rovněž také potřebám řešení praktických úloh.  

Výsledky získané v průběhu výzkumu potvrzují složitost celé problematiky. 

Z identifikace podmiňujících faktorů vyplývá, že v některých případech hrají kromě 

obvyklých faktorů (tj. velikost/význam středisek a jejich vzájemná vzdálenost) 

důležitou roli další obtížně kvantifikovatelné „měkké vlivy“ jako behaviorální 

charakteristiky či institucionální prostředí. Na druhou stranu je nutné uvést, že tradiční 

kvantitativní metody založené na matematicko-prediktivním aparátu (hlavní 

diferenciační faktor je vzdálenost, popř. cena a čas) přinášejí poměrně zajímavé 

a intuitivně předpokládané výsledky. Ty je v některých případech možné srovnávat 

s oficiálními výstupy decizní sféry. Často však teoretické přístupy nemají srovnání 

s reálným stavem či obdobným hodnocením, a proto je jejich verifikace obtížná.  

  


