
Posuonr vtooucÍHo DIPLoMovÉ pnÁcr PprRa VoNonÁčxovÉ Vltv oÁrNrco D8 Na nnctoNÁrNÍ
RoZvoJ: PERCEPCE vnŘn"rNou spnÁvou, oBYVATELI A FIRMAMI

Předkládaná práce sl. Vondráčkové se na 93 stranách a četných přílohách zabývávelmi aktuální, často

diskutovanou, ovšem nedostatečně řešenou problematikou vlivu dálnic na regioná|ni rozvoj' Zvo|ené
téma je významné také proto, že často bývá politicky zneužíváno avliv dálnic jako pozitivního faktoru

rozvoje regionů je, snad i záměrně, přeceňován. Zvolenou problematiku autorka modelově studuje na

příkladu dálnice D8, která byla postupně uváděna do provozu mezi dvěma Sčítáními' a umoŽňuie tak

retrospektivní statistické vyhodnocení.

Práci uvádí velmi široká diskuse literatury zaměÍená jednak na řešenou problematiku, jednak na

metodické otázky výzkumu. Zde je třeba zdůraznit nejen objem sestudované literatury, ale také vysoký

podíl literatury zaklraniční, zvláště z anglosaské oblasti' Kvalitní diskuse literatury autorce umožňuje

zdařilou formulaci hypotéz práce.

Autorkapro svoji studii vhodně zvo|1|a dvě roviny řešení. Nejprve se věnuje vyhodnocenínazák|adě

statistických ukazatelů, které částečně přebírá ze své ročníkové práce. Zde je nutné ocenit zejména

promyšlený, na hypotézy vžuaný výběr ukazatelů a kritický komentář jejich vypovídací hodnoty'

V provedených ana|ýzách autorka využivá také vícerozměrné statistické metody. Druhou rovinou

řešení byla analýZa percepce dálnice třemi skupinami respondentů na zák|adě vlastního terénního

šetření. Ačkoliv absolutní počet respondentů se můŽe zdátma|ý, autorce se zde podďilo v časově velmi
náročném výzkumu oslovit téměř všechny starosty a významné procento firem a obyvatel v obcích
Iežicích při dálnici D8. Diferenciaci odpovědí jednotlivých skupin pak ana|yzýe pomocí statistických

metod azdařLleje interpretuje' Závěr práce obsahuje reakci na stanovenéhypotézy a diskusi výsledků.

Celá práce je velmi dobře promyšlena, což se obrazilo v její logické struktuře i semknutosti.

Vedle neobvykle vysoké obsahové kvality práce |ze vyzdvihnou také grafické zpracování obrázků,,

autorka píše bez výraznějších chyb, překlepy jsou spíše výjimkou. PouŽité prameny a literatura jsou

správně citovány, grafické prvky jsou opatřeny zdroji atd.

Jako vedouci p;áce musím s potěšením vyzdvihnout velkou samostatnost autorky a její kritickou práci

jak se vstupními daty a informacemi' tak se zjištěnými poznatky. Podle mého názoru sl. Petra

Vondráčková svojí prací jasně prokéaa|a nadstandardní způsobilost absolventa magisterského

studijního programu' a doporučuji proto jeji práci k obhajobě.
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