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Posudek vedoucího bakalářské práce: 

Předkládaná práce Veroniky Fenclové se zabývá tématem, kterému není v současnosti věnována příliš velká 
pozornost, a to využívání parkovišť Park and Ride v Praze, tj. parkovišť umožňujícím dojíždějícím 
zaparkování svého vozu na hlídaném parkovišti a výhodnější využívání MHD do centra města. Práce má 
převážně empirický charakter. Skládá se ze 48 stran textu a 4 příloh.  

V úvodu práce je téma zakomponováno do širších souvislostí, jsou stanoveny 4 výzkumné otázky, na jejichž 
zodpovězení bude práce zaměřena. Druhá kapitola je zaměřena na teoretické zarámování práce. Autorka 
diskutuje zejména českou literaturu zaměřenou především na dopravu ve městě či sociogeografické studie 
městských regionů. Ve třetí kapitole se autorka soustřeďuje na metodiku práce. Pozornost věnuje jednak 
metodice získání statistických dat o využívání pražských parkovišť P+R a jednak také metodice 
dotazníkového šetření, které v rámci bakalářské práce zpracovala. Čtvrtá kapitola, která tvoří jádro samotné 
práce, je pojata deskriptivně. Autorka se nejprve věnuje uvedení do problematiky fungování P+R, které 
následně doplňuje hodnocením obsazenosti vybraných parkovišť P+R v Praze. Pátá kapitola se stručně 
věnuje dotazníkovému šetření, které bylo realizováno mezi osobami dojíždějícími do Prahy. Do šetření se 
zapojilo 45 respondentů prostřednictvím dotazníku umístěného na internetu. Závěrečná, šestá kapitola je 
závěrem práce shrnujícím dosažené výsledky a komentujícím potvrzení či vyvrácení úvodních výzkumných 
otázek. Bakalářská práce je vhodně doplněna tabulkami, grafy i mapami. 

Po formální i jazykové stránce je práce na průměrné úrovni. Větší pozornost mohla autorka věnovat 
odbornému stylu práce a stylistice. Práci s literaturou autorka zvládla, i když výčet děl je poměrně skromný. 
Citace literatury odpovídají požadovanému standardu.  

Bakalářská práce podle mého názoru splňuje kritéria, která by měla splňovat bakalářská práce na Přf UK 
a doporučuji ji tedy k obhajobě. 

V Praze dne 9. 6. 2010 

 

Mgr. Petra Vondráčková 


