
Oponentní posudek na diplomovou práci Markéty Kostříkové: 

Nástroje regulace cykloturistiky ve zvláště chráněných územích 
 

 

Předložená práce je datována „Praha 2021“; čítá 92 číslovaných stran včetně příloh, 40 

tabulek, 4 grafů a 14 obrázků. Seznam použité literatury má 56 položek, počítaje v to 

internetové odkazy i zkoumané právní předpisy či technické normy.  

 

Předložená práce má ambici prozkoumat, nakolik stávající právní rámec ve vybraných 

středoevropských jurisdikcích účinně reguluje negativní vlivy cykloturistiky na prostředí ve 

velkoplošných zvláště chráněných územích; sekundárním cílem je navrhnout optimální 

regulaci v podmínkách CHKO Český ráj. Tvoří ji především tři stěžejní části: literární rešerše 

lokálních poškození, ke kterým dochází vlivem cykloturistiky (kapitola 2.1), empirická data o 

regulatorních režimech (kapitola 2.2) a metodika, výsledky a diskuse terénního výzkumu 

vlivů na vegetaci, půdu, hydrologické poměry a samotnou cyklistickou infrastrukturu 

(kapitoly 3–5). Konkrétní cíle výzkumu jsou zvoleny smysluplně a srozumitelně 

formulovány; použitý přístup – který kombinuje analýzu právních předpisů s vlastním 

sledováním v terénu – jim odpovídá a také název práce koresponduje s obsahem. 

 

Diplomová práce studuje zajímavé, důležité a přitom neortodoxní téma. Výzkum v 

chráněných územích se přirozeně soustřeďuje v prvé řadě na problémy, které jsou klíčové pro 

jejich management: rozměry plošného charakteru (ve středoevropských poměrech především 

lesní hospodaření, zemědělství a péči o vodní toky) nebo kritické pro biodiverzitu (prioritní 

druhy a biotopy). Rutinnímu turistickému provozu se věnuje podstatně menší badatelská 

pozornost. Správci chráněných území jsou proto ve svém rozhodování podstatně více 

odkázáni na intuitivní spekulace nebo anekdotická pozorování. Speciálně to platí pro 

atypičtější formy turistiky, jako je právě cyklistika. Přitom efektivní regulace turistického 

využití nabývá na významu: s rostoucí masovostí se zvětšují dopady především na biotu i vliv 

na pohodu a prožitek přírody návštěvníky. Práce může být pro správce velmi přínosná, 

protože problém systematičtěji prověřuje, získává první empirická data a naznačuje směr 

dalšího bádání. Autorka si je aplikačního rozměru práce vědoma, odkazuje na něj a podle něj 

konstruuje cíle své práce.  

 

Autorka prokázala, že umí nadesignovat a organizovat výzkumný projekt, nasbírat data (nota 

bene dva soubory dat radikálně odlišné povahy), pracovat s nimi a dovést ke smysluplným 

závěrům. Své bádání přitom propojila s dosavadním poznáním, které načerpala z literatury. 

Náročnost práce je přiměřená – s výhradou k analýze dat, kterou diskutuji níže – účelu a 

cílům. 

 

Přitom práce používá propracovaný postup, který kombinuje terénní kvantitativní data se 

souborem kvalitativních dat společenskovědních. Speciálně oceňuji, že autorka vyvinula 

originální metodu, kterou testuje senzitivitu dílčích úseků cyklostezek. Kreativně – v ryze 

neakademickém kontextu – vyhledala zdroj dat, z nichž odhadovala frekvenci provozu na 

zkoumané infrastruktuře. Především ovšem sestavila agregovaný indikátor, jenž kombinuje 

různé typy rizikových faktorů. S jeho pomocí identifikovala úseky, kde prověřovala reálnou 

intenzitu škod a porovnávala ji se svými hypotézami. 

 

Hypotézy jsou formulovány přehledně, srozumitelně a adekvátně hlavnímu cíli práce. 

Namísto komplikovaného (a dost možná nerealistického) přímého testování, jaký vliv mají 



konkrétní regulace, autorka porovnává efekt relativní striktnosti regulatorního režimu mezi 

jurisdikcemi, respektive chráněnými územími.  

 

Literární rešerše přehledně shrnuje dosavadní znalosti o vlivu cykloturistiky na lokální 

prostředí. Pracuje s relevantní mezinárodní literaturou; používá přitom převážně zdroje z 

respektovaných časopisů několika různých oborů a doplňuje je několika položkami šedé 

literatury, vesměs výzkumnými zprávami renomovaných institucí. Zpracovávaná literatura 

čítá pouze 23 zdrojů, což je ovšem dáno poměrně limitovaným rozsahem dosavadního 

výzkumu. 

 

Potřebná data a metoda jejich sběru odpovídají cílům práce i postulovaným hypotézám. 

Prezentace získaných dat je přehledná, stručná (jakkoli některé komentáře k datům by patrně 

bylo vhodnější umístit do Diskuse) a pracuje se srozumitelnými grafy. Podrobnější data jsou 

uvedena v obsáhlé, pětadvacetistránkové příloze. Přesto se k datům a jejich zpracování 

vztahují dvě asi nejdůležitější připomínky, které k práci mám.  

 

Za prvé rozdělení práce na teoretickou a empirickou část je přinejmenším nejasné. Jak výše 

zmíněno, teoretická kapitola 2 se skládá ze dvou částí: literární rešerše (2.1) a přehledu 

regulací (2.2); nato následují kapitoly empirické. Údaje o regulatorním režimu několika 

středoevropských jurisdikcí, které autorka nashromáždila v kapitole 2.2, mají ovšem také 

povahu originálních (kvalitativních) dat. Koneckonců autorka s nimi jako s takovými zachází: 

vztahuje k nim hypotézy (kapitola 1.1), explicitně je reflektuje v diskusi (kapitola 5) a 

vícekrát z nich dovozuje empirické závěry (tamtéž). 

 

Je patrně srozumitelné, že – a proč – se autorka pro tuto strukturu rozhodla. Sestavovala práci 

v přírodovědném oboru; proto se soustřeďovala na kvantitativní data z terénu a ke 

kvalitativnímu společenskovědnímu výzkumu přistoupila coby ke kontextu svého bádání, 

jakémusi dodatku k literární rešerši. V principu by to nejspíš nebylo problematické řešení. 

Nakonec struktura práce je víceméně formalistní věc. 

 

Nicméně zvolená struktura má praktické konsekvence. Protože autorka nepřistupuje k analýze 

regulatorních režimů coby ke sběru dat, neopatřila ji adekvátními formálními náležitostmi. 

Není zřejmá metoda, podle níž analýza postupovala a docházela k závěrům, jež se dále v práci 

uplatňují. Jak autorka kupříkladu vybrala právní předpisy, které bude zkoumat: dejme tomu 

podle čeho rozhodovala, zda rozebírat (a) obecně platné předpisy, nebo (b) také návštěvní 

řády dílčích území? Především ale systematičtější práce s nasbíraným materiálem coby 

originálními daty by možná autorku přivedla k většímu využití potenciálu, jenž v něm získala. 

Kapitola 2.2 se víceméně omezuje na strohou deskripci regulací kus po kusu. Přidanou 

hodnotou by například bývalo mohlo být, kdyby se pokusila také o nějakou formu explicitní 

komparace. 

 

Za druhé: Práce vznikala v extrémních podmínkách karanténních restrikcí. Autorka podotýká, 

že chtěla – a ke svému zklamání nemohla – nasbírat více terénních dat, neboť k potvrzení či 

vyvrácení postulovaných hypotéz "by bylo potřeba provést pozorování v mnohem větším 

rozsahu, zahrnujícím i kontrolní skupinu nesenzitivních úseků" a "více pozorování v různých 

časových obdobích a meteorologických podmínkách" (vše str. 57). To je objektivní limit, 

kterému byla vystavena a na němž nemohla nic změnit. 

 

Při zpracování naměřených dat se ovšem práce omezuje na ryze deskriptivní statistiky a 

stručné charakteristiky studovaných území. Autorka svá data a postulované hypotézy 



nepodrobila žádné sofistikovanější statistické analýze (nebo alespoň neuvádí, pokud svá data 

zkusmo testovala, narazila na limity malého vzorku, a proto snad na ambicióznější analýzu 

musela rezignovat). Grafy 1–4 porovnávají jednotlivá chráněná území; neuvádějí ale ani, zda 

naměřené rozdíly jsou statisticky signifikantní. Nemohu se zbavit dojmu, že také zde by 

autorka dokázala ze svých dat získat více. Například u dat prezentovaných v Grafu 4 (str. 52) 

by formální testování možná naznačilo, zda je nějaký vztah mezi přítomností jednotlivých 

faktorů senzitivity a frekvencí poškození. Podobně by pomohlo prověřit některé závěry. 

Pokud se například na str. 57 uvádí, že "v německy mluvících zemích...bylo pozorováno 

poškození v menším rozsahu [kterýžto závěr mimochodem sám o sobě není formálně 

testován], což by napovídalo tomu, že je zde regulace dostačující", možná by statistická 

analýza pomohla naznačit, jestli je tato interpretace správná, nebo zda na cyklostezkách v 

Německu a Rakousku bývá dejme tomu nižší frekvence senzitivních míst. 

 

Práce smysluplně interpretuje výsledky, konfrontuje je s vlastními hypotézami, specifickými 

podmínkami studovaných lokalit a literaturou. Dovozuje z nich praktická doporučení, která by 

správci území mohli použít ke snížení škod – poněkud nepřehledně je však dělí mezi kapitoly 

5 (Diskuse) a 6 (Závěry). Doporučení jsou zajímavá a pozoruhodná, jakkoli v některých 

případech pro správce i uživatele komplikovaná (uzavírání a otevírání úseků stezek podle 

počasí, informační tabule pro cyklisty).  

 

Nicméně jinde autorka uvádí, že bylo "pozorováno relativně malé poškození, celkově se 

jednalo o plochu přibližně 24 m2...Z mého pohledu se vzhledem k rozloze jednotlivých ZCHÚ 

a délkám cyklostezek jedná o minimální poškození. Regulace je tudíž dostatečná" (str. 57–

58). Nabízí se proto otázka, zda navržená opatření vlastně nejsou redundantní. Neznamená to, 

že by nemělo smysl se jimi zabývat: správci je například mohou mít v záloze pro extrémní 

případy. Nicméně možná by bylo namístě se s tímto očividným rozporem vypořádat. 

 

Autorka umí výstižně a srozumitelně formulovat, styl má spád, práce je přehledná, dobře 

strukturovaná (s výhradou připomínek uvedených výše), s naprostým minimem chyb a 

překlepů (v tomto ohledu je nezvykle kvalitní). Mírně rušivé jsou dvojí nadpisy grafů. 

 

Kromě uvedeného mám k práci několik ryze partikulárních poznámek či připomínek: 

 

1. Práce má občas sklon sklouzávat ke spekulativním tvrzením, která nemají zřejmou 

oporu. Vesměs a priori předpokládají kauzality, jež mohou, ale nemusí platit: "o 

oblíbenosti [cyklistiky] také svědčí fakt, že každým rokem na našem území přibude 

přibližně 200 kilometrů cyklostezek a cyklotras" (str. 10), "v lese [se] budou cyklisté 

spíše [než v nelesní krajině] chovat neukázněně, tzn. budou vyjíždět mimo cesty a 

stezky" (str. 47) nebo "[v]zhledem k velmi přísným pravidlům pro cykloturisty jak v 

Německu, tak v Rakousku se dá předpokládat taktéž vyšší míra jejich dodržování" (str. 

57). 

 

2. Jak se zmiňuje výše, autorka sestavila agregovaný indikátor, který kombinuje různé 

typy rizikových faktorů a jímž testuje senzitivitu dílčích úseků cyklostezek. Pokud 

správně rozumím jejím vývodům, v diskusi (kapitola 5) o něm ex post pochybuje, 

protože se nepotvrdila hypotéza, že v senzitivnějších územích bude cyklistika více 

lokálně regulována: "Množina faktorů senzitivity stanovená pro tuto práci se nejspíše 

neshodovala s faktory, které vyhodnocují správci území jako rizikové. Na sledovaných 

úsecích...místně specifická opatření nebyla zaznamenána" (str. 56).  

 



Nadhazuji k uvážení, zda nejde o zbytečně ukvapený závěr. Nabízí se přinejmenším 

jedno další plausibilní vysvětlení: hypotéza se nepotvrdila nikoli proto, že byla 

testována nevhodným indikátorem, ale protože správci své limitované kapacity věnují 

prioritám, které patrně považují za důležitější než senzitivitu cyklostezek (a prostředí v 

jejich bezprostředním sousedství) vůči poškození. Míra ochrany území se může řídit 

jinými kritérii (například lokální biodiverzitou a/nebo citlivostí lokální bioty vůči 

rušení) nikoli proto, že autorka špatně měří senzitivitu, nýbrž protože správci (a 

zákonodárci) pro ni používají jiná kritéria než senzitivitu. 

  

3. Nicméně použitý indikátor jeden deficit patrně má. Autorka jej sestavila (kapitola 3.2) 

z pěti faktorů senzitivity, přičemž jedním z nich byla "přítomnost vodního tělesa v 

blízkosti stezky" (str. 47); přitom "[p]řítomnost vody byla...vyčtena z map dostupných 

na stránkách mapy.cz" (str. 48). Mapy.cz coby zdroj dat mohou mít nezanedbatelné 

limity. Lze v nich ověřit přítomnost vodních toků nebo nádrží. Často však 

neposkytnou data o drobnějších hydrologických fenoménech: neukáží menší 

prameniště, prosaky, větší louže a podobné (které mohou představovat větší riziko, 

protože se jim cyklostezka vyhne s menší pravděpodobností než bystřině nebo 

rybníčku). Je však otázkou, zda vůbec existuje řešení, jak taková data předem získat – 

přitom výběr senzitivních úseků, se kterým použitá metoda pracuje, spočívá v ověření 

rizikových faktorů ex ante.   

 

4. Práce v přehledu vlivů na půdu (kapitola 2.1.2) stručně zmiňuje, že "materiál 

nasbíraný [na povrchu pneumatik] během jízdy" může "obsahovat různé spory a 

semena, která tak rozšiřuje do míst, kde nejsou původní ani žádoucí" (str. 15). Tato 

jakási "bicyklochorie" je ovšem zjevně relevantní spíše pro dopady na vegetaci 

(kapitola 2.1.1). 

 

5. Naprosto formalistní poznámka: autorka opakovaně používá termín "NP Krkonoše" 

pro území, které se správně jmenuje Krkonošský NP.  

 

Obecně 

 

Autorka si vybrala důležité a originální téma, navrhla kreativní metodu výzkumu, nasbírala 

relevantní data z více oborů a dospěla ke smysluplným závěrům, které mohou mít i praktickou 

aplikaci. Proto práci doporučuji k obhajobě. K diskusi jsou myslím dva výše rozebírané 

momenty, kdy práce možná mohla z dat získat více: prakticky absentující statistická analýza 

dat kvantitativních a ryze deskriptivní práce s daty kvalitativními.  

 

Pardubice, 29. srpna 2021 

 

 

Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. 


