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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Faktory ovlivňující volbu dopravního prostředku v kontextu FFPT: případová studie 

Frýdek-Místek  

Autor práce: Bc. Daniel Štraub 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Diplomová práce Daniela Štrauba je zaměřena na problematiku změn vlivu dopravního chování a 

volby dopravního prostředku v případě zavedení bezplatné přepravy v městské hromadné dopravě. 

Pro případovou studii, na které jsou založeny výzkumné otázky práce, slouží příklad Frýdku-Místku a 

přilehlých obcí.  Zvolené téma je na geografických pracovištích do jisté míry ojedinělé, což však nijak 

nesnižuje jeho aktuálnost v dopravně-geografickém výzkumu v souvislosti s možnostmi regulace 

dopravy v centrech měst či vyhodnocením dopadů jiných cenových regulací do dopravních poměrů 

(např. změna cenové regulace ve veřejné dopravě od září 2018). S ohledem na velmi nízký výskyt 

témat souvisejících s výzkumem dopravního chování a volby dopravního prostředku v Česku je 

jakékoliv dílo rozšiřující tuto problematiku velmi přínosné. 

Cíle práce a výzkumné otázky autor jasně definuje v kapitole 2. Výzkumné otázky jsou zaměřeny na 

faktory ovlivňující volbu dopravního prostředku v případech bezplatných dopravních systémů. 

Výzkumné otázky jsou relevantní diplomové práci a studované problematice. 

 

Práce s literaturou  

Teoretické zarámování práce je obsaženo v kapitole 4. V tomto směru by z hlediska orientace v textu 

bylo z pohledu oponenta vhodnější její předsunutí před kapitolu 3 Metodika. Toto doporučení však 

nijak nesnižuje autorovu výraznou orientaci ve studované problematice, která je podložena 

množstvím prostudované, převážně cizojazyčné, literatury. Autorův přínos je patrný ve schopnosti 

předat čtenáři shrnutí hlavních teoretických přístupů ke studiu dopravního chování v kontextu free 

fare public transport policy. Vyšší přidanou hodnotu by tato kapitola přeci jen získala rozšířením 

diskuze o metodické možnosti hodnocení dělby přepravní práce ve vazbě na volbu dopravního 

prostředku.    

 

Metodika práce  

Autor v kapitole 3 (Metodika) detailně popisuje metodický postup zvolený v případové studii. 

Vyzdvihnout lze především rozhovory s hlavními představiteli města, kteří představují klíčové aktéry 

na poli koncepce veřejné dopravy a dopravního plánování. Těmito rozhovory autor identifikoval 

hlavní problémy, které sloužily jako vstup do anketárního šetření. Při sběru dat je potřeba ocenit 

zapojení města Frýdek-Místek (web, recepce), dopravce a místních komunikačních kanálů. Z výběru 

termínu anketárního šetření je patrný autorův promyšlený přístup, neboť šetření probíhalo 

v období, kdy většina potenciálních respondentů prodlužuje „kupón“ pro bezplatnou přepravu. 
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Z hlediska výběru respondentů však nepokládám za vhodné dotazování u osob mladších 18 let, 

neboť jejich rozhodování o dopravním chování není individuální a je ovlivněno odlišnými faktory než 

u ostatních věkových skupin (řidičský průkaz, finanční závislost na rodičích atd.).  

 

Analytická část práce  

Analytická práce je ve své první části zaměřena na charakteristiku dopravního systému Frýdku-

Místku ve vztahu ke klíčovým přepravním a ekonomickým ukazatelům MHD. V tomto směru bych 

uvítal hlubší popis hlavních přepravních vztahů ve sledovaném území z hlediska 

konkurenceschopnosti dopravních módů. Často je v práci za hlavní problém dopravní situace ve 

Frýdku-Místku označován obchvat města.  V tomto směru by porozumění situace prospělo lepší 

mapové schéma než obtížně čitelný obrázek 7, ze kterého není zřejmé, jaké směry jsou nejvíce 

postiženy (tj. zda jde hlavně o problém napojení D56 - D48 směr Ostrava – Nový Jičín nebo o 

západovýchodní průjezd městem po D48) a proč mají dopad na dopravu ve městě, popř. přilehlé 

obce zapojené do projektu bezplatné MHD. Současně je pro orientaci čtenáře škoda, že jsou tyto 

zapojené obce představeny až na obrázku 11, který se váže k dotazníkovému řešení. Druhá část 

výsledků je založena na závěrech z řízených rozhovorů s představiteli města a následně na detailní 

interpretaci cenných výsledků z anketárního šetření. Drobnou připomínkou k této části je 

nekorespondující interpretace obrázku 10 s textem na straně 44 (poslední odstavec).  

 

Závěry práce  

Za závěr práce lze kromě kapitoly 6 považovat také shrnutí hlavních výsledků vyplývajících 

z anketárního šetření. Autor jasně popisuje základní závěry a klíčová zjištění, ze kterých pokládám za 

cenné především zjištění podílu respondentů, kteří byli ke změně dopravního chování motivováni 

zavedením bezplatné přepravy. V závěru pak autor diskutuje zjištěné výsledky v kontextu výzkumu 

volby dopravního módu a současně ve vazbě na rozvoj dopravního systému ve Frýdku-Místku. 

Osobně mi v těchto úvahách trochu chybí vyšší zamyšlení nad tím, zda není pro další zvyšování (resp. 

s ohledem na klesající ukazatele přepravy v roce 2017 spíše udržení) podílu přeprav v MHD možností 

např. rozšíření rozsahu spojů (např. zkrácení intervalu nabídky, vytvoření nových linek MHD). 

Cyklistické trasy a zavedení konceptu sdílených kol, které navrhuje autor, představují jistě vhodný 

doplněk k zvýšení variability místního dopravního systému, který však pravděpodobně nikdy 

neovlivní rozdělení podílu hlavních dopravních módů. 

 

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  

Formální úroveň práce odpovídá požadavkům na diplomové práce, je dodržována jednotná grafická 

úprava. Z formálního hlediska lze upozornit na výskyt drobných překlepů, např. i v obrázcích (např. 

obrázek 2, obrázek 18) nebo v dotazníku (otázka 11); nesprávné používání viz (s tečkou); 
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nejednotnost v označování Frýdku-Místku zkratkou – v seznamu zkratek je uvedeno FM, někdy je 

použito F-M (viz obrázek 15 a 16). Stylistická úroveň práce odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomovou práci.  Citační úroveň práce je na vysoké úrovni. Orientaci v práci z pohledu oponenta 

částečně zhoršuje seznam použité literatury rozdělený na „Odborná literatura“ a „Internetové 

zdroje“, ve kterém jsou uvedeny příspěvky autorů, které autor získal z internetu. Současně není 

jasné, proč není v celé práci citována (a v seznamu literatury neuvedena) autorova bakalářská práce 

na obdobné téma (Štraub 2016), která pravděpodobně sloužila jako vstup do výzkumné 

problematiky. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce  

Předložená práce představuje velmi zajímavý příspěvek do studia dopravního chování a změn 
preferencí volby dopravního prostředku. Přes uvedené dílčí připomínky, které jsou spíše 
doporučením, je nutné konstatovat, že autor prokázal, že je schopen samostatné odborné práce. 
Práce dle mého názoru jasně splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Hlavní výsledky práce 
by bylo vhodné publikovat v některém z odborných dopravně-geografických či dopravně-
ekonomických časopisů. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1/ Lze předpokládat, že po vybudování obchvatu Frýdku-Místku, který by měl zlepšit dopravní situaci 

ve městě, dojde ke zrušení bezplatné přepravy v MHD, popř. její podmínění restriktivními nástroji 

dopravní politiky? Jaké doporučení by bylo možné nabídnout představitelům města? 

2/ Je z Vašeho pohledu z hlediska dopravní politiky přínosná cenová regulace pouze pro vybrané 

skupiny cestujících obdobně jako v případě slev z jízdného nařízených státem?  

 

Datum: 19. 5. 2019  

Autor posudku: RNDr. Jakub Chmelík, Ph.D.  
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