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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Předkládaná práce Hany Janouškové představuje zajímavou mikroregionální studii založenou na 

hodnocení dvou aspektů souvisejících s nově vybudovaným obchvatem: 1) vnímání obchvatu ze 

strany veřejnosti 2) změny v dopravním chování obyvatel města v závislosti na tom, v jaké části žijí či 

pracují. V tomto ohledu se tedy práce zabývá relevantními geografickými otázkami. 

V prvé řadě musím ocenit zaujetí, se kterým se studentka do tématu pustila. Již od samého začátku 

pravidelně konzultovala svůj postup, průběžně připravovala výstupy a veškerá výzkumná šetření 

prováděla z mého pohledu s patřičným nasazením (ať už se jedná o rozhovory, terénní výzkum 

v ulicích města či realizace dotazníkového šetření). 

V teoretické části jsou studentkou poměrně detailně představena východiska, z nichž dané téma 

vychází; řeší v něm otázku volby dopravního prostředku, dopravu ve městě i rozvoj dopravní 

infrastruktury včetně doprovodných efektů jako je např. NIMBY. Vyjadřuje se tak z mého pohledu ke 

všem důležitým aspektům, jichž se práce dotýká. Starší důležité autory přitom vhodně kombinuje 

i s relativně novou výzkumnou literaturou. Na konci teoretické části konstruuje hypotézy, které 

vycházejí z uvedené literatury, a jejichž platnost prostřednictvím analytické fáze ověřuje. 

V analytické části kombinuje relevantní dostupná statistická data s vlastním sběrem informací, 

přičemž dominantní je zejména dotazníkové šetření na obyvatele města. Zde musím ocenit zejména 

způsob, jakým studentka rozdělila Chrudim do jednotlivých částí, a to tak, aby jejich vymezení bylo 

co nejsrozumitelnější obyvatelům - používány tedy byly místní názvy podle toho, jak jsou v běžné 

řeči používány.  I díky tomu se podařilo získat dostatečný vzorek respondentů z celého města, jejíchž 

odpovědi mohly být analyzovány. Na závěr se studentka opět vrací k vytvořeným hypotézám 

a získané poznatky podle nich vhodně sumarizuje 

Z formálního hlediska je vhodné ocenit přehledné mapy, které čtenáři umožňují lépe pochopit 

lokální situaci, a vůbec celkově vhodnou strukturaci práce. I přes poměrně velký rozsah 

a v některých případech možná až příliš detailní popis jednotlivostí považuji práci za zcela 

povedenou a plně ji doporučuji k obhajobě.  
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