
Oponentský posudek bakalářské práce Vojtěcha Starého 

Vliv změny městského prostředí centra Ústí nad Labem na míru nehodovosti 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením dopadů projektu Revitalizace městského 
centra Ústí nad Labem na zlepšení bezpečnosti silničního provozu jako jednoho z cílů daného 
projektu. Zvolené téma je nejen zajímavé ale také přínosné zejména z toho důvodu, že 
hodnocení úspěšnosti rozvojového projektu je často podceňováno případně zcela opomíjeno. 
Některé závěry bakalářské práce by proto mohly být využity i v praktické rovině.  
 
Na příkladu tří ulic, kterých se revitalizace dotkla, autor hodnotí proměny fyzického prostředí 
zaměřené na zvýšení celkové bezpečnosti s důrazem na opatření pro bezpečnost chodců a 
cyklistů. Dosavadní úspěšnost projektu (I. etapy 2005-2007) v dané problematice je sledována 
pomocí vývoje nehodovosti v letech 2003 až 2008. Hodnocení statistických dat je vhodně 
doplněno o celkem čtyři rozhovory (s vedoucím odboru dopravy, vedoucím dopravní policie a 
projektanty) a také o názory obyvatel města. Důležité pro správné posouzení úspěšnosti 
projektu v oblasti bezpečnosti je porovnání vývoje nehodovosti s vývojem dopravní intenzity 
v daných ulicích. Kombinací výše uvedených metod autor dochází k logickým a dobře 
formulovaným závěrům. Návrhy dalších opatření a budoucího rozvoje městského centra jsou 
popsány pouze slovy respondentů a chybí vlastní pohled na danou problematiku. Autor mohl 
věnovat závěrečnou kapitolu výstižnému a konkrétnímu posouzení dopadů projektu, tak jak je 
on sám na základě znalosti města a nově zjištěných informací vnímá a navrhnout možný 
budoucí směr, kterým by se město mělo dále ubírat. Je nutné však říci, že částečně tak učinil 
v samotném závěru práce.  
 
Předkládaná bakalářská práce je zpracována kvalitně po formální i obsahové stránce. Za 
přednosti považuji zejména 
 

- využití ne běžně dostupných dat 
- kombinaci statistických dat, rozhovorů a elektronické ankety, které dohromady 

přispěly ke komplexnímu posouzení zlepšení bezpečnosti silničního provozu  
- závěrečnou kapitolu práce věnovanou bezpečnosti provozu v centru, která ukázala 

názorovou rozrůzněnost představitelů města 
- fotografie a schémata hodnocených ulic, které vhodně doplňují text. 

 
Naopak negativně hodnotím 
 

- přílišné opírání o názory respondentů a nedostatečně rozpracované vlastní hodnocení 
- nepřehlednost úvodních kapitol, kapitoly 1-6 mohly být lépe strukturovány nebo 

alespoň zvoleny vhodnější (výstižnější) názvy 
- nevhodné umístění popisu metodiky šetření (mělo být na začátku, protože na některé 

metody je odkazováno ještě předtím, než jsou vysvětleny) 
- občasné používání hovorových výrazů. 

 
Uvedené nedostatky však výrazně nesnižují celkovou kvalitu práce, kterou tímto doporučuji 
k obhajobě.  
 
 
V Praze dne 11. 6. 2010                                Mgr. Lucie Pospíšilová 

  katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 


