
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 1 (celkem 2) 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Název práce: Hodnocení dlouhodobého vlivu regulace uličního parkování na lokalizaci 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.)   

Diplomová práce se snaží objasnit vývoj a změny  regulace  uličního  parkování  v různých částech hl.  

m.  Prahy a vliv na (de)lokalizaci firem. Téma má jasnou geografickou perspektivu a nutno 

podotknout, že v Česku se jedná o zcela neřešenou problematiku. Motivace a inspirace pro 

zpracování diplomové práce byla dána jednak autorovým působením na magistrátu hl. m. Prahy, ale 

také zahraničními zkušenostmi a poznatky, jelikož se v zahraničí podobným analýzám často věnují 

akademici i praktici regionálního rozvoje. Autor si klade relevantní výzkumné otázky: Do jaké míry je 

jedním z nezamýšlených negativních důsledků regulace uličního parkování v Praze i úbytek firem v 

dotčených oblastech? Na jaký typ ekonomických aktivit (jaká odvětví) působí regulace parkování 

nejvíce, a kterých typů ekonomických aktivit se negativní důsledky regulace parkování netýkají 

vůbec. Cíle, výzkumné otázky i hypotézy jsou adekvátně navázány na nejnovější výzkumy zejména 

v zahraniční literatuře. 

 

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

V práci s literaturou se autor snažil zohlednit vytčené cíle a diskutoval relevantní literaturu. 

Vzhledem k „průkopnickému“ charakteru práce autor v celé části diskuse s literaturou neměl snadný 

úkol a mj. i z toho důvodu se autor poměrně přímočaře věnoval regulaci parkování jako 

institucionálnímu faktoru a nejnovějšímu stavu poznání z hlediska dopadů regulace parkování (a 

nikoliv širšímu konceptuálnímu zarámování). Postupně proto systematicky diskutuje a objasňuje 

význam a souvislosti (regulace) parkování pro ekonomické aktivity ve městě, dopravní souvislosti, 

dopady na životní prostředí i pro bezpečnost obyvatel. V neposlední řadě autor identifikuje nástroje 

a tři základní fáze vývoje parkovacích politik v evropských městech. Celá část diskuse literatury je 

vhodně zakončena hypotézami, které vychází právě z uvedené diskuse.  

 

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

Metodická část práce velmi pečlivě popisuje dílčí kroky při práci s daty (tj. přípravná fáze) i aplikaci 

jednotlivých metod a technik. V celé práci dominují kvantitativní přístupy, kdy autor využívá velmi 

precizní práci s geografickými informačními systémy nejen pro vizualizaci, ale i hodnocení. Na tomto 

místě bych ale rád zdůraznil velké úsilí, které musel Václav Lukeš vynaložit pro získání unikátních dat 

a zejména následně pro jejich zpracování do využitelné podoby pro stanovené analýzy (tj. příprava a 

úpravy datasetu o obchodních společnostech a regulaci parkování). Tato část diplomové práce byla 

časově velmi náročná (a přesahuje běžnou úroveň metodiky diplomových prací) a nakonec i mírně 

ovlivnila samotnou analýzu (z důvodu omezeného času). 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce odpovídá na všechny stanovené otázky a ověřuje předpoklady práce. Na tomto 

místě bych rád zdůraznil autorovu invenci k uchopení a algoritmu celého hodnocení, kde lze vidět 

právě jeho velkou přidanou hodnotu. Slabší stránkou analytické části je značná popisnost a spíše 

omezená snaha hledat příčinné souvislosti. To je důsledkem až přílišného důrazu na metodicky 

správný přístup k analýze, který je velmi detailně popisován a v důsledku toho byl menší prostor 

věnovaný interpretaci a obsahu dat. Nicméně nakonec se bezesporu podařilo přinést nové poznatky 

o regulaci parkování, které mají implikace v akademické oblasti i decisní sféře. 

 

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

V závěrech práce autor shrnuje zjištění ze svého výzkumu a snaží se je zasadit do širšího kontextu 

celé tematiky. 

 

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.) 

K formální i stylistické úrovni nemám zásadní připomínky. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

S Václavem Lukešem jsme delší dobu hledali vhodné téma diplomové práce, nicméně po jeho 

ustálení byl dlouhodobě velmi samostatný a oceňuji zejména poměrně vyzrálý styl psaní a zejména 

vlastní přínos a nápady v metodickém uchopení celého tématu. Autorovi nelze upřít obrovské 

zaujetí danou tematikou a velké úsilí v přípravné fází a následném zpracování dat. Tím vzniklo časové 

zpoždění, které ovlivnilo hloubku analytické části. Autor však nepochybně naplnil vytčené cíle a práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

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

Otázky k obhajobě 
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