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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Hodnocení vlivu regulace uličního parkování na rozvoj firem v oblastech hl. m. Prahy

   

Autor práce: Bc. Václav Lukeš  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Předložená diplomová práce reaguje na velmi aktuální téma vlivu regulace parkování na ekonomický 

rozvoj města, které se v praktických podmínkách ČR opírá spíše o dojmy a politické názory než 

o realitu podloženou daty. Právě v tomto směru je předložený výzkum velmi přínosný a svým 

způsobem unikátní. Hlavním cílem práce je tedy poměrně jednoduchá hypotéza, a sice prokázat, 

zdali mělo zavedení ZPS vliv na odliv společností či změnu typu ekonomických aktivit. Autor si však 

zcela správně uvědomuje nedostatky jediných možných použitelných komplexních dat a postupně je 

pomocí dobře promyšlených zásahů strojově i manuálně odstraňuje, aby se dostal k hlavnímu cíli. 

Velmi podstatná je provázanost gridových dat s lokalizací v podrobnosti adresních bodů a jejich 

přiřazení do jednotlivých ZPS v čase.  Zajímavě je také řešeno kódování potřebných informací pro 

účely strojového zpracování pomocí atributu Timeline. 

 

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

V úvodu práce autor hodnotí různé informační zdroje z celého světa, které se dané problematice 

věnují. Jedná se o přehledné zpracování různých tezí, které vyplynuly z různých výzkumných prací. 

Vyzdvihnout lze především objektivitu, neboť jsou zde prezentovány studie potvrzující i vyvracející 

hlavní hypotézy diplomové práce. Tato část diplomové práce je navíc vhodně zasazena do kontextu 

sociologických a environmentálních aspektů dopravy v klidu a pražské reality ZPS. Rešerši literatury 

by však prospělo více popsat metody, které jednotliví autoři ve svých výzkumech využili. 

 

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

Pravděpodobně složitost přípravy dat s nejistým výsledkem je důvodem, proč dosud toto téma v ČR 

nikdo nezpracovával. Diplomant i přes tyto nejistoty vytvořil vhodný algoritmus spočívající 

v poměrně náročné přípravě velmi rozsáhlé datové matice pomocí softwarových nástrojů MS 

Access, Excel, Visual Studio, IBM SPSS a GIS nástrojů QGIS a ArcGIS. Pokud by nebyla příprava dat tak 

složitá, a tudíž i časově náročná, z čehož by mimochodem měly plynout nutné budoucí úpravy 

databáze již na straně ČSÚ, bylo by určitě vhodné využít adekvátních statistických metod pro práci 

s výslednými daty. Už jen využití popisné statistiky by umožnilo vytěžit více informací z připravených 

dat. Je však nezbytné vyzdvihnout práci diplomanta s daty. Ze strojově prakticky nevyužitelných dat 

dokázal vytvořit datovou matici, z které bylo možné vyvodit potřebné závěry. Práce s daty i výstupy 

jsou navíc velmi názorně textově i graficky v práci popsány. 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Za analytickou část práce lze považovat i velmi rozsáhlou úpravu dat, neboť bylo nezbytné dataset 

analyzovat cyklicky tak, aby byl pro cíle práce využitelný. Autor ve výsledném datasetu srovnává 

absolutní a relativní počty ve vazbě na lokalizaci subjektů a jejich ekonomickou aktivitu. 

Prezentované výsledky v podobě grafů jsou velmi přehledně zpracovány, k dokonalosti chybí ještě 

grafické ošetření přesunů uvnitř oblastí nebo změn kategorií přímo v grafech a ne jen v textu. Velmi 

názorné je také porovnání vydaných POP s počtem parkovacích stání. Vysvětlení některých procesů, 

zejména těch, které nastaly v oblasti ZPS2016 jsou ve vazbě na grafy z mého pohledu popisovány 

poněkud těžkopádněji.  

 

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

Závěry práce jsou velmi přehledně formulovány pomocí odpovědí na otázky a doplněny diskuzí 

o relevanci dat, včetně doporučení na jejich trvalou úpravu struktury. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o práci v ČR svým způsobem pionýrskou, byly formulovány i další možnosti navázání na provedený 

výzkum. 

 

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 je psána čtivě a bez složitých větných konstrukcí a pravopisných chyb, text si i přes svou 

odbornou úroveň zachoval srozumitelnost. Text je vhodně naformátován a doplněn velkým 

množstvím mapových výstupů, grafů a tabulek, které výklad adekvátně doplňují. Grafické výstupy 

ukazují na odbornou zdatnost diplomanta pracovat s GIS a sadou MS Office. 

 

3. Souhrn 

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

Předkládaná diplomová práce je výsledkem kvalitní rešerše literatury, a především pečlivé přípravy 

a analýzy datasetu, který sám o sobě pravděpodobně většinu předchozích zpracovatelů odradil. 

Práce ukazuje, že po očištění lze z dat vysledovat na vizualizovaných datech určité souvislosti, které 

mohou být především považovány za vstup do případné další analýzy, která po doplnění dalších 

kvalitativních a kvantitativních dat vydá na několikaletý výzkumný grant. Diplomant si i přes uvedené 

výsledky uvědomuje, že oblast ekonomické aktivity firem a dopravy nelze zúžit pouze na uvedené 

skutečnosti a uvádí další možné vlivy na sídla a počet společností. Pro praktické využití je podstatný 

závěr, že vliv zřízení ZPS na ekonomickou aktivitu, resp. sídlo společností, je dnes velmi přeceňován. 

Pro další interpretaci je však nezbytné doplnit další data a informace. Jediné, co lze práci vytknout, je 

nedostatečná práce se statistickými metodami na připravených datech, ke kterým by však bylo 
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pravděpodobně nutné doplnit další data. Sama zdlouhavá příprava datasetu s nejistým výsledkem 

však byla sama o sobě zajímavou a přínosnou analýzou. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

 Na stránce 43 je napsáno, že limitní hodnota pro akceptaci daného adresního místa jako 

věrohodného z hlediska schránkových společností je 50. Jak byla právě tato hodnota 

zvolena? Bylo zvažováno více metod určení této hodnoty? 

 Lze na základě znalosti datasetu tvrdit, že mohlo dokonce dojít ke stěhování firem do oblastí 

ZPS z důvodu získání POP? 

 Oblast ZPS2016 se chovala poněkud jinak než oblasti jiné, shrňte zásadní rozdíly oproti jiným 

oblastem a uveďte možné hypotézy přesunů firem před a po zřízení ZPS? 

 Jaká další kvantitativní a kvalitativní data (informace) by bylo vhodné doplnit a jaké metody 

využít, aby se získalo z připravených dat více věrohodných informací? 

 

Datum: 30. 8. 2019  

Autor posudku: Ing. Václav Novotný, Ph.D.  

 

Podpis: 


