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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Vnímání přínosu obchvatu města Chrudim a jeho vliv na dopravní chování obyvatel  

Autor práce: Hana Janoušková 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Autorka si předsevzala za cíl své práce zhodnotit dopad výstavby 1. etapy silničního obchvatu města 

na směry toku dopravních proudů a zároveň zhodnotit subjektivní pocit obyvatel města na realizace 

stavby na jejich kvalitu života a zda se toto hodnocení mění v závislosti na vzdálenosti bydliště 

respondenta od obchvatu. Autorka si za tímto účelem definoval následující dvě hypotézy. 

 Jaký vliv měla výstavba chrudimského obchvatu na dopravní chování obyvatel?  

 Jak obyvatelé města vnímají přínos obchvatu? Jak se toto vnímání proměňuje v závislosti 
na vzdálenosti od ochvatu?  
 

Vymezení těchto hypotéz je dostatečně jednoznačné odpovídá očekávané odborné náročnosti 
bakalářské práce. 

 

Práce s literaturou 

Autorka využívá v teoretické části zdroje velmi hojně a její práce s literaturou z pohledu formální 

stránky je příkladná. Problematické jsou však občas příklady, z nichž autorka čerpá, kdy jsou u 

tématu automobilizace uváděny práce z severoamerického či australského prostředí, které se od 

českého vývoje automobilismu liší nejen dobou, kdy k němu docházelo, ale zejména 

socioekonomickými, geografickými a kulturními důvody (viz str. 15, 20). Ostatně autorka sama na 

str. 21 přiznává, že u evropských měst dopadly výsledky zjišťování vlivu nové dopravní infrastruktury 

jinak. Na str. 18 je zmiňována možnost využití dat o poloze vozidel a dopravní situaci k operativní 

optimalizaci dopravního proudu v čase. Takové aplikace jsou však již několik let masově rozšířeny 

(např. Waze) a již dnes významně ovlivňují toky dopravních proudů při kongescích. Na některých 

místech jsou užity odborné nesprávné či novinářské obraty jako např. rehabilitační centra pro 

odsouzené pachatele – str. 24 (lépe nápravná zařízení); aplikace Excel (lépe program); sídliště Na 

Šancích leží v dolíku - str. 66 (lépe je v položeno níže, než komunikace obchvatu); obyvatelé za 

volantem - str. 66 (lépe řidiči, uživatelé IAD) či nejsou vysvětleny všechny zkratky – např. GJR 

Chrudim. 

 

Metodika práce 

Zvolená metoda místního šetření pomocí online dotazníku, doplněná o terénní rozhovory s místními 

obyvateli a řízeným rozhovorem s vedoucím odboru dopravy Městského úřadu v Chrudimi je pro 

tento typ výzkumu vhodná. Rozdělení města na 15 oblastí je logické a správné.  Níže uvedené výtky 

však směřují k naplňování metody samotné a zejména práce s daty.  

U otázek B7 a B8 není zřejmé, proč je u každé z nich jiný počet odpovědí, přestože se jedná o stejný 
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typ otázky, které se dotazují na volbu trasy z Pardubic do Slatiňan, resp. opačně.  

Není zřejmé, proč byl dotazníku zjišťován názor respondentů nemajících bydliště ve Chrudimi, když 

druhá hypotéza měla být zaměřena pouze na názor obyvatel města. Logicky poté u respondentů, 

kteří nejsou obyvateli města byl obchvat hodnocen ve více než 90 % pozitivně. 

 

Analytická část práce 

Průzkum samotný byl prováděn formou online dotazníků, který vyplnilo 580 respondentů, z nichž 

jen 348 je obyvatel Chrudimi a zbylých 232 ve městě nebydlí. Jejich odpovědi jsou tak ve vztahu 

k definovaným hypotézám irelevantní a nelze je nijak využít. Jako hrubou chybu lze hodnotit 

nepoměr odpovědí v jednotlivých oblastech, kdy u některých oblastí byl učiněn závěr na základně 

několika málo jednotek odpovědí. Dále nebylo žádným způsobem metodologicky ošetřeno, aby 

poměr respondentů odpovídal alespoň přibližně poměru reálného rozložení věkových skupin ve 

městě. Kategorie 19 – 35 let je tak zastoupena více než z 50 % všech dotázaných, což je logický 

výsledek toho, že online dotazník byli schopny vyplnit zejména mladší a počítačově gramotné 

generace. Tím, je v věková skupina 66+ zastoupena na celkových výsledcích jen z 3,25 %, tj. přibližně 

11 respondentů bydlících v Chrudimi. 

Další hrubou chybou je provádění terénního výzkumu jen na vzorku 28 respondentů, přičemž jejich 

počet se za jednotlivé zvolené oblasti pohyboval mezi 3 až 5. To je samozřejmě zcela 

nereprezentativní vzorek, na základě kterého, by bylo možné dělat relevantní závěry.  

U vyhodnocení odpovědí nerezidentů je sice v na str. 43 konstatováno, že 54 % respondentů vyžívá 

celý obchvat, nicméně tím, že není nijak zjišťován jejich zdroj a cíl cesty, není možné s těchto zjištění 

činit obecné závěry. Pro zjištění míry využívání komunikace jednotlivými vozidly se obvykle provádí 

směrový průzkum, který spolehlivě odpoví, kolik vozidel před Chrudim tranzituje a kolik jich má cíl ve 

městě. Závěry činěné touto prací z odpovědí nelze považovat za věrohodné, protože na tuto otázku 

odpovídali respondenti jen jako na hypotetickou (viz otázka B7 a B8 přiloženého dotazníku), a tedy jí 

nelze přikládat významnou váhu, jelikož tuto cestu aktivně nerealizují. 

Při vyhodnocování dopadu změn na silniční síť nebyla do seznamu zahrnuta komunikace vedoucí od 

současného konce obchvatu JV směrem na Tři Bubny, ze které lze poté odbočit vpravo a okolo 

místní části Vlčnov se lze dostat do Slatiňan. Tato cesta trase není sice co se týče kvality vozovky 

nejlepší, ale je to nejkratší i nejrychlejší trasa od konce obchvatu do Slatiňan. Tuto domněnku mimo 

jiné potvrzuje místní tisk z období března tohoto roku, který poukazuje na nárůst dopravy na výše 

uvedené komunikaci. Ta je nepochybně využívána, tím spíše, když se v práci na několika místech 

zmiňuje problematický sjezd / nájezd na obchvat, kde v čase dopravní špičky vznikají kongesce. 

Tento nepochybně významný dopravní proud, který před obchvatem neexistoval, není v Tabulkách 4 

a 5 nijak podchycen a výstupy z tabulek nelze chápat jako úplný seznam všech proudů mezi 

Pardubicemi, Chrudimí a Slatiňany (viz příloha) 

Výsledky vnímání přínosu obchvatu (str. 58, Obrázek 14) nejsou logické, když nejmenší spokojenost 

s obchvatem vykazují oblasti, u kterých došlo k zásadnímu snížení dopravy proti stavu bez obchvatu 

(např.  oblastí v okolí ulice Pardubická ze 12 311 vozidel v roce 2010 na 6223 v roce 2016) a naopak 

100% spokojenost vyjadřují oblasti 9 a 10, kde se vlivem nedokončení celého obchvatu dopravy 

výrazně zvýšila intenzity dopravy a na výrazně zhoršenou situaci upozorňovali i respondenti 
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v terénní části průzkumu. 

 

Závěry práce 

Práce si vytkla za cíl zhodnotil dopady stavby 1. etapy chrudimského obchvatu na základě online 

dotazníku a kombinaci s terénním šetřením. Rozporuplné výsledky ukazují na nevhodné uchopení 

provedeného výzkumu na základě kterého, nelze výsledky z důvodu malého statistického vzorku 

v jednotlivých oblastech chápat jako průkazné. Ty jsou navíc nejenže v určitých částech ve 

vzájemném rozporu, ale nejsou ani logické. 

 

 

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 

Výše uvedené oblasti hodnocení formální úrovně práce zcela odpovídají požadavků kladených na 

odbornou úroveň bakalářské práce. 

 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Přes výše uvedené rozpory ve výzkumné části díla, které pravděpodobně plynou z nezkušenosti 

autorky s dopravním výzkumem práci s výhradami doporučuji k obhajobě. Ocenit lze zejména 

pečlivou a rozsáhlou práci s literaturou, stejně tak jako jazykově kvalitní zpracování. Práce nicméně 

nepodává přesvědčivou odpověď na to, jaké efekty měla výstavba 1. etapy obchvatu města na 

obyvatele v jednotlivých oblastech, přestože jej nezpochybnitelně velká část obyvatel města vnímá 

pozitivně. Přestože autorka vyhodnotila hypotézu jako nepotvrzenou, nelze takový závěr, s ohledem 

na statisticky nereprezentativní vzorek, považovat za prokázaný. 

 

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

Otázky k obhajobě 

Jakou metodou by bylo možné dosáhnout relevantnějších odpovědí místních občanů? Jak by měli 

být tito respondenti vybíráni? 

Jaký lze předpokládat názor obyvatel domů, kteří bydlí v těsné blízkosti komunikací, kde se vlivem 

dokončení 1. etapy skokově zvýšila dopravy, či názor obyvatel obytných domů západně od 

obchvatu? 
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Příloha: Alternativní trasa vůči posuzovaným variantám 

 

 


