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Bc. Markéta Kostříková si pro svou diplomovou vybrala společensky aktuální a přínosné
téma zatížení chráněných území cyklisty a cyklistikou. Práce vychází z rozsáhlé teoretické
části, kde se autorka věnovala rozboru právní úpravy v ČR a třech sousedních státech
(zemích), na ní pak navazuje praktická část, v níž na vybraných úsecích exponovaných
cyklotras zkoumala míru poškození povrchu.
Teoretická práce se zabývá dominantně předpisy v oblasti ochrany přírody a ochrany lesa s
přesahem na obecnou úpravu provozu na pozemních komunikací. Po metodické stránce
používá obvyklé přístupy, především komparaci právních úprav. V tomto ohledu si počíná
velmi dobře a práce vypovídá o dobré znalosti a pochopení příslušné národní (zemské)
právní regulace.
V praktické části je metodický přístup s ohledem na formulované hypotézy poněkud
problematičtější. Postup výběru hodnocených úseků je metodicky dobře popsán (vč.
konstrukce indikátoru senzitivity), za inspirativní považuji mimo jiné použití heatmap ze
sportovní aplikace STRAVA pro výběr exponovaných cyklostezek. Z hlediska metodického a
zejména pro ověření stanovených hypotéz by ovšem bylo na místě zkoumat nejen senzitivní
úseky, ale i ty nesenzitivní a statisticky vyhodnotit, zda je mezi nimi rozdíl v četnosti (či míře)
poškození. Lze nicméně pochopit, že následkem nepředvídatelné pandemie COVID-19 a
četných omezení cestování přijatých k zamezení jejího šíření, nebylo v daném čase možné
takto rozsáhlý výzkum uskutečnit, a proto se autorka omezila na zkoumání míry poškození
jen u vybraných senzitivních úseků. Vyhodnocení praktické části je tak spíše popisné a
ověření hypotéz ilustrativní. I tak se po mém soudu jedná o užitečnou případovou studii,
která poskytuje řadu zajímavých poznatků (i když pravděpodobně poplatných právě platným
protipandemickým opatřením).
Po formální stránce je práce zpracována pečlivě, i když u takto rozsáhlého textu se těžko
nevyhnout několika drobným formulačním nepřesnostem.
Celkově hodnotím přístup autorky k práci jako dobrý, neboť osvědčila jak schopnost
analyzovat rozsáhlou legislativu, tak i shromáždit a zpracovat data z terénu, a proto považuji
předloženou práci za dobrý podklad k udělení titulu Mgr.
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