
 1/2 

 

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Veronika FENCLOVÁ 
Systém PARK AND RIDE (P+R) v Praze 

Obsahová úroveň práce, věcné připomínky: 
Bakalářská práce Veroniky Fenclové je zaměřena na analýzu systému P+R v Praze, který jak 
autorka v úvodu práce uvádí, motivuje dojíždějící, kteří pro své cesty používají automobily 
k přestupu do prostředků veřejné dopravy na okrajích města. Toto téma je aktuální zvláště ve 
vztahu k podpoře rozvoje multimodální dopravy v rámci integrovaného dopravního systému 
a zároveň k problematice územního plánování (umístění nových parkovišť P+R jako 
podpůrný prostředek pro eliminace kongescí, zpoplatnění vjezdu do centra města, vytvoření 
přestupních terminálů apod.). 

Text bakalářské práce je strukturován do šesti kapitol, které na sebe logicky navazují a jsou 
vzájemně propojeny. Po úvodní kapitole následuje diskuze s literaturou a metodická kapitola, 
ve které autorka popisuje způsob získání použitých dat o obsazenosti parkovišť a metodiku 
dotazníkového šetření. Jádro práce poté tvoří kapitoly 4 a 5, kde autorka v souladu s předem 
jasně formulovanými výzkumnými otázkami analyzuje systém P+R v Praze na základě obou 
postupů. Rozsah práce je 50 stran bez příloh, které obsahují grafická schémata a podobu 
použitého dotazníku. Text je vhodně doplněn grafy, několika obrázky a tabulkami. Seznam 
použité literatury čítá 9 titulů, což není mnoho. Vzhledem ke studiu systému P+R 
jako relativně nového výzkumného tématu bych v této souvislosti uvítal zařazení alespoň 
jednoho či dvou článků, které se touto problematikou zabývají v zahraničních časopisech 
(např. v Journal of Transport Geography). A to i s vědomím skutečnosti (jak uvádí autorka), 
že mezi systémy P+R existují v zahraničí výrazné rozdíly, které by naopak podle mého 
názoru v diskuzi s literaturou mohly být uvedeny.  

V teoretické části (kap. 2) autorka prokázala schopnost práce s literaturou, vhodně vystihuje 
hlavní charakteristiku parkovišť P+R v rámci dopravních systémů a uvádí základní informace 
o rozložení přepravních proudů v pražském metropolitním regionu v návaznosti na studované 
téma. Oceňuji kvalitu metodické části (kap. 3), kde autorka detailně popisuje sled kroků, které 
bylo nutné postupně realizovat pro analýzu obsazenosti vybraných parkovišť. 

V hlavní části práce (kap. 4) autorka uvádí nejprve přehled vývoje parkovacích ploch P+R, 
B+R, K+R a následně hodnotí vývoj obsazenosti čtyř vybraných parkovišť. Analýzou 
obsazenosti získává zajímavé poznatky týkající se rozdílů mezi jednotlivými parkovišti, 
především jejich časovou diferenciaci. Zároveň připojuje příklady tří specifických parkovišť, 
které se způsobem využití odlišují od ostatních. Na analýzu „tvrdých“ dat o obsazenosti 
parkoviště navazuje vyhodnocení dotazníkového šetření (kap. 5), ve kterém autorka zjišťovala 
názory dojíždějících na systém P+R včetně dalších navazujících otázek, např. bydliště 
dojíždějícího. V závěru (kap. 7) práce jsou přehledně shrnuty hlavní získané poznatky 
prostřednictvím odpovědí na výzkumné otázky stanovené v úvodu práce.  

Jako celek působí práce vyváženě, místy však příliš směřuje k samotnému popisu 
jednotlivých parkovišť. Přestože práce obsahuje řadu zajímavých údajů, mohla by být její 
hodnota daleko vyšší, pokud by se autorce podařilo do výzkumu obsazenosti zapojit více 
ovlivňujících faktorů (např. celková kapacita parkovacích ploch a podíl P+R versus intenzita 
dopravy na příjezdových komunikacích do Prahy apod.) a rovněž získat více relevantních 
poznatků z dotazníkového šetření. Podle mého názoru by bylo vhodnější např. oslovit raději 
dojíždějící automobilem do Prahy pouze z jedné obce a posuzovat motivy využití systému 
P+R na základě jejich socioekonomického profilu ovlivňujícího dopravní chování. Zároveň si 
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však uvědomuji, že zpracování kapitoly v této podobě je také do značné míry závislé na 
ochotě respondentů. Proto lze uvedenou připomínku považovat spíše za inspiraci k další 
činnosti autorky. 

Formální úprava, jazyková a grafická úroveň práce: 
Formální úroveň práce je dobrá, je dodržována jednotná grafická úprava, text je bez 
výraznějšího množství překlepů. Stylistická úroveň práce odpovídá požadavkům kladeným na 
bakalářskou práci. Pouze bych doporučil vyvarovat se v odborném textu slovních obratů 
v první osobě, jako např. zaměřím se, pokusím se, soustředím se apod., které zbytečně snižují 
dojem o kvalitě práce. Z formálního hlediska lze v zájmu o korektnost posudku uvést několik 
drobných připomínek: 
• dvojí uvedení P+R Zličín I v obsahu práce na str. 5; 
• str. 16, 17 – v Grafu 3.2, 3.3 je uvedeno nesprávné datum (18. 11. 2010, 6. 12. 2010); 
• str. 25 – nesprávný odkaz na Tabulku 4.5 v textu;  
• str. 24, 34 – např. 30% psáno bez mezery označuje třicetiprocentní, ne třicet procent apod.; 
• obecně se nedoporučuje ponechávat jednoznakové předložky a spojky na koncích řádků;  
• doporučuji dbát větší důraz na rozložení textu na stránce, aby nedocházelo k podobným 

případům jako např. na str. 30. 

Možné otázky pro diskuzi u obhajoby práce: 
V kterých částech Prahy by měly být prioritně parkoviště systému P+R vybudovány a proč? 
Kde v Česku je dále systém P+R využíván?  

Celkové hodnocení práce: 
Bakalářské práce Veroniky Fenclové splňuje kladené požadavky, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. Pro klasifikaci navrhuji stupeň 2-3 dle průběhu obhajoby. 

 
 
 
 
V Praze dne 10. června 2010     Mgr. Jakub Chmelík, oponent 


