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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Vliv územní infrastruktury na regionální rozvoj 

Autor práce: Bc. Vojtěch Netuka 
Oponent práce: Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce je zpracována na téma vlivu územní infrastruktury na regionální rozvoj. Práce 
definuje podrobnou funkční klasifikaci regionů včetně regionálního členění České republiky podle 
krajů. V teorii regionálního rozvoje jsou nastíněny různé teorie, které se liší přístupem k nalezení 
správné míry a druhu intervencí člověka do chodu věcí v rámci regionální politiky. Diplomant 
zdůrazňuje, že hodnocení regionálního rozvoje nelze chápat jen z ekonomického úhlu pohledu, ale i 
v kontextu sociálního či environmentálního. Podstatná část práce je věnována členění územní 
infrastruktury a občanské vybavenosti. Pro stanovení míry vlivu územní infrastruktury na regionální 
rozvoj byla využita korelační analýza dvou vytvořených kompozitních indikátorů.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce je zpracována na velmi dobré odborné úrovni, což souvisí s vhodně zvolenými metodami 
hodnocení ve vazbě na použitou literaturu. Diplomant prokázal výbornou znalost práce s daty, jejich 
vyhodnocení včetně schopnosti interpretace výsledků. Práce je po formální, grafické i jazykové 
stránce na velmi dobré úrovni. Cíl práce byl zcela naplněn, o čemž svědčí potvrzení hypotézy vyřčené 
v úvodu práce stanovené v souladu se zadáním práce – určení míry závislosti mezi územní 
infrastrukturou a regionálním rozvojem. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jak byly stanoveny váhy dílčích ukazatelů kompozitních ukazatelů? 
Jak by autor definoval rozvinutý kraj? 
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Závěr: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 22. 1. 2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


