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ÚVOD: KAŢDODENNÍ MOBILITA JAKO SOCIOLOGICKÁ OTÁZKA JEDNÁNÍ 

 

„Omlouvám se, ţe jdu pozdě. Ale znáte to, kdyţ jede člověk dvanáctkou přes 

Malou Stranu. Podle jízdního řádu to má trvat sedm minut, ale v tuhle dobu to je 

vţdycky aspoň dvacet. Hrozně mne to štve, na kolejích stojí šňůra aut. V kaţdým 

z nich sedí jeden člověk a telefonuje. A ţe překáţí tramvaji plný lidí ho nezajímá. 

No jo, podnikatel, ten fakt nemůţe jet sockou.“ 

 

„Nechápu, ţe to můţe dělat kaţdý den. Stráví hodinu v zácpě, rozčiluje se, ale ţe 

by mohl jet metrem, to ho ani nenapadne.“ 

 

„Včera jsem byla doma za dvacet minut. To fakt není špatný.“  

“No jo, to bylo ale jedenáct večer. Kolik ti to ale trvá normálně?“ 

„Většinou tak padesát.“ 

„Ale začala jsem jezdit před sedmou a to jde docela dobře.“ 

 

„Občas jedu autobusem. Je to docela odpočinek. 

Zítra ale jedu zase na stavbu, tak budu muset vzít auto.“ 

 

Tento typ konverzace kaţdý z nás zná, často jej slyší i sám bez přemýšlení vede. 

Ţe ráno seběhneme schody, nasedneme do auta nebo spěcháme na tramvaj, 

bereme se stejnou samozřejmostí jako to, ţe si ráno vyčistíme zuby, pozdravíme 

své sousedy, vyzvedneme děti ze školky či okomentujeme současnou politickou 

situaci při večerních zprávách. Reflektujeme zkrátka běţné způsoby svého pohybu 

ve více či méně známém prostoru. Náš pohyb ve městě, ve kterém ţijeme, je 

jednou z kaţdodenních rutinních praktik. Celou řadu okolností, které provádění 

této praktiky ovlivňuje, bereme jako danost a ani nás nenapadne, ţe by se mohly 

změnit. Benzin zkrátka stojí třicet korun, do Bohnic nevede metro, tramvají jezdí 

bezdomovci a cestou do práce musím odvézt děti do školy. 

 Je tedy otázkou, co je na kaţdodenním cestování vůbec zajímavého a proč 

se ho snaţit lépe pochopit. Důvody jsou podle mého názoru dva. Jeden se týká 

našich individuálních ţivotů, druhý celé společnosti. Tím prvním důvodem pro 

zkoumání kaţdodenní mobility je, ţe jednotlivci ţijící v současné době ve velkých 

západních městech stráví cestováním v průměru 60 aţ 80 minut denně a ţe se 
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celkový objem času věnovaného cestování za posledních 30 let výrazně nezměnil 

[Zahavi 1974, Zahavi, Talvitie 1980, Metz 2008].  Nepočítáme-li osm hodin 

strávených v průměru spánkem, jedná se o přibliţně 6 aţ 8 procent aktivně 

vynaloţeného času. A to je ve srovnání s jinými lidskými činnostmi 

nezanedbatelné mnoţství. Podle dostupných empirických poznatků [např. Larsen 

et al. 2006, Laurier 2004, nebo Plaut 2004] není ani příliš pravděpodobné, ţe by 

se mnoţství času věnovaného cestování v budoucnu příliš změnilo, coţ měl být 

podle některých důsledek stále rozšířenějších informačních a komunikačních 

technologií [např. Mokhtarian 2003]. Kromě toho, ţe moţnosti, respektive 

omezení kaţdodenního pohybu značně ovlivňují výkon ostatních činností, jako je 

práce nebo účast na rodinném a společenském ţivotě, kterým je přisuzován 

osobní, společenský i sociologický význam, je totiţ mobilita výrazem samostatné 

lidské potřeby být fyzicky přítomen na témţe místě jako ostatní lidé [Urry 2000]. 

 Druhým důvodem pro studium kaţdodenní mobility jsou dopady dopravy 

jako agregátu kaţdodenního pohybu jednotlivců podmíněného technickými a 

infrastrukturními podmínkami na moderní města a městské společnosti. Dopravní 

sektor v rozvinutých zemích na jedné straně přispívá přibliţně 10 procenty 

k tvorbě HDP (9 procenty v ČR) a jeho sluţby jsou nezbytnou podmínkou pro 

zajištění hospodářských i volnočasových aktivit jednotlivců. Na druhé straně 

doprava zapříčiňuje řadu environmentálních problémů, jako je zvýšení emisí 

znečišťujících látek v ovzduší nebo hluk, které spolu s dopravními nehodami 

přispívají k vyšší nemocnosti obyvatelstva. K dalším negativním společenským 

důsledkům dopravy patří dopravní zácpy. Ty ovlivňují jak individuální rozvrh 

produktivních i neproduktivních činností stále většího počtu jednotlivců, tak 

efektivitu firem a celého hospodářství. Nezanedbatelná je také energetická 

náročnost dopravního sektoru. Doprava v Evropské unii totiţ s 32 % celkové 

spotřeby energie předehnala průmysl jako energeticky nejnáročnější sektor. 

Vzrůstající spotřeba energie v dopravě klade stále větší nároky na těţbu ropy a 

výstavba dopravní infrastruktury vede k extenzivnímu záboru půdy. Doprava je 

tak na jedné straně povaţována za významný pozitivní faktor sociální integrace a 

realizace ekonomických aktivit měst [Yago 1983], na druhé straně jsou její nárůst 

a s ním spojené problémy vedle kriminality nebo odcizení povaţovány za jeden 

z negativních důsledků vysoké koncentrace obyvatelstva, resp. modernity [Keller 

1998]. 
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Počátky rozvoje dopravy jsou spojovány s procesy industrializace a urbanizace a 

datují se do konce 18. století [VSS: 1051]. Vznik osobní dopravy souvisí se 

vznikem průmyslového typu práce a výroby a jako takový provázel přechod od 

feudální společnosti, vyznačující se připoutáním většiny obyvatelstva k jednomu 

místu, ke společnosti industriální. V industriální společnosti se osobní doprava 

rozvíjela s nebývalou potřebou pohybu širokých skupin obyvatelstva 

zaměstnaného v tovární výrobě na ose bydliště – pracoviště. Rozvoj dopravy byl 

dále posilován přesunem průmyslových podniků dále od centra města, neboť 

jejich provoz jiţ nebyl závislý pouze na pracovní síle ţijící v bezprostřední 

blízkosti továren [srv. např. Gist, Fava 1964]. Pozdějším podnětem pro rozvoj 

dopravy bylo sezonní nebo celoroční stěhování části městského obyvatelstva 

z převáţně bohatších vrstev do příměstských oblastí s cílem spojit výhody 

polovenkovského ţivota s městskou kariérou [Keller 1998]. Započatý nárůst 

původně hromadné dopravy nabýval masových rozměrů v průběhu 20. století díky 

rapidnímu růstu produkce ropy [Brown a Jacobson 1987]. Doprava se stále více  

individualizovala. Osobní automobil umoţnil jednotlivcům odpoutat se od 

dosavadní struktury osídlení vymezené sítí kolejové dopravy a usídlit se prakticky 

kdekoliv (viz obrázek 1). Původně hvězdicovitá městská zástavba se začala 

proměňovat na zástavbu plošnou. Svoboda cestovat odkudkoliv a kamkoliv a jí 

odpovídající rozvolněné plánování příměstské zástavby ale v současnosti jen 

zřídka umoţňuje uspokojení potřeb jejího obyvatelstva (vzdělání, kulturního 

vyţití, nákupů atd.) v místě bydliště.  

Doprava, resp. prostorová mobilita je jednou z podstatných charakteristik 

urbanizace, a to nejen ve smyslu městské ekonomické a prostorové struktury 

[Musil 2002], ale také jako součást městského způsobu ţivota. Souvislost nárůstu 

dopravy s vývojem měst není jednosměrná. Rychlé dopravní prostředky, které 

vedly k centralizaci, ve svém důsledku vedou k prostorové decentralizaci [Ragon 

1967]. Dokud se totiţ doprava realizovala především koňmo a pěšky, měla 

západní města kompaktní strukturu a vzdálenosti mezi jednotlivými destinacemi 

byly poměrně krátké. Parní ţeleznice na počátku 19. století a posléze elektrické 

tramvaje postupně měnily prostorovou (ekologickou) strukturu západních měst. 

Lidé mohli bydlet ve větší vzdálenosti od svého pracoviště nebo míst, kde 

nakupovali, aniţ by nutně cestováním strávili více času neţ předtím. Rychlé 

dopravní prostředky tak způsobují extenzi městského prostoru charakterizovanou 



 14 

novými formami města - městem pro pěší nebo předměstím s ulicemi bez 

chodníků [Yago 1983]. To je jeden z důvodů, proč se kaţdodenní vzdálenosti, 

které lidé z měst a příměstských oblastí překonávají, prodluţují. Extenze 

městského prostoru je kromě existence rychlých dopravních prostředků 

umocňována niţšími cenami nemovitostí v příměstských lokalitách ve srovnání 

s cenami v městských jádrech. Niţší ceny stavebních pozemků zde umoţňují 

developerům stavět levnější byty a domy a i méně majetným dosáhnout na vlastní 

bydlení, byť většinou za cenu delšího dojíţdění. Často nízká koncentrace 

obyvatelstva v nových sídlech mimo jádra měst ale stěţí umoţňuje finančně 

udrţitelný rozvoj hromadné dopravy. Nevhodné či neexistující plánování 

příměstských sídel je proto jedním z podnětů nárůstu dopravy a především osobní 

automobilové dopravy [Lowe 1991]. 

Dopady dopravy na ţivot jednotlivců i chod moderní společnosti rostou se 

zvyšující se mobilitou obyvatelstva. Přestoţe mnoţství času vynakládaného 

obyvateli západních měst na cestování je poměrně stabilní [Zahavi 1974, Metz 

2008], celkový počet cest i délka cestovních vzdáleností kontinuálně narůstá. 

Kaţdý občan Evropské unie ujede denně v průměru 35 km. Zároveň se mění 

sloţení dopravních prostředků, kterými se cesty uskuteční, tzv. dělba přepravní 

práce. Asi 75 % vzdáleností uraţených za den je pokryto osobní automobilovou 

dopravou, jejíţ negativní dopady na společnost jsou nejzávaţnější. Celkový objem 

silniční dopravy se v Evropské unii od roku 1970 do roku 2000 více neţ 

zdvojnásobil.  

Absolutní čísla popisující strukturu osobní dopravy v České republice se 

dosud od průměru Evropské unie liší. Český občan v roce 2007 v průměru 

cestoval za den „pouze“ 22,4 km a podíl individuální automobilové dopravy na 

celkovém počtu ujetých osobokilometrů činil „jen“ 63,4 % [Ročenka dopravy 

2007]. Česká republika také patří s 15,6 % v rámci Evropské unie k zemím 

s největším podílem kolejové dopravy na přepravě osob [Europe in Figures 2008]. 

Přestoţe je celková úroveň mobility v ČR niţší neţ průměr v zemích EU 

[Ročenka dopravy 2007], má od roku 1995 stále stoupající tendenci. Mezi těmito 

lety vzrostla průměrná délka cesty z 18,4 km na 22,4 km, tedy přibliţně o 25 %. 

Také celkový objem osobní dopravy vzrostl v tomto období o 23 % a podíl 

individuální automobilové dopravy na celkové přepravě osob z necelých 60 % na 
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více neţ 63 %. Kromě celkové úrovně mobility se tak Česká republika přibliţuje 

zemím Evropské unie také strukturou osobní dopravy. 

 

 

Obrázek 1: Expanze Baltimoru (USA) mezi lety 1800-1950 

 

Zdroj: Gist, Fava [1964: 215] 

Pozn.: Obrázky ukazují decentralizaci obyvatelstva. Za pozornost stojí nejprve přechod od 

kompaktního města pro pěší k radiální struktuře kopírující ţelezniční síť a posléze v důsledku 

rozvoje automobilové dopravy k plošnému osídlení. Přestoţe poslední obrázek zachycuje stav 

v roce 1950, měřítko plošného osídlení zhruba odpovídá změnám územního rozvoje českých měst 

v posledních dvaceti letech. 
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Kaţdodenní mobilita jako sociologické téma 

 

Navzdory mnoţství času, který jedinci denně tráví cestováním, vlivu dopravy na 

fyzický prostor, kvalitu ţivotního prostředí
1
, zdraví jedinců a rozvoj ekonomiky se 

kaţdodenní prostorové mobilitě věnuje sociologie spíše okrajově. Ve světové 

sociologii vzrůstal zájem o prostorovou mobilitu jako významný sociokulturní 

fenomén v průběhu posledních dvaceti let a obzvláště na přelomu tohoto století.
2
 

Přestoţe pojem mobility vytvořil P. A. Sorokin jiţ ve dvacátých letech 20. století 

a pojem byl úspěšně pouţit v mnoţství studií o sociální a pracovní mobilitě, 

migraci mezi venkovem a městem, městem a suburbií či o mezinárodní migraci, 

studie o kaţdodenní prostorové mobilitě jsou poměrně nové. V posledním 

desetiletí se sociologové začali zabývat mobilitou jako zvláštní charakteristikou 

společnosti a kultury v podmínkách globalizace. Spolu s otázkou mobility 

v globalizované společnosti začal zájem akademiků vzbuzovat také stále se 

rozšiřující masový turismus. V současné době nabyly na aktuálnosti otázky 

mobility jako součásti postmoderního ţivotního stylu či vztah mezi mobilitou a 

rozvojem moderních komunikačních technologií [Larsen, Urry a Axhausen 2006]. 

Příspěvky k tomuto podoboru sociologie mají často podobu esejů, v nichţ 

se autoři snaţí nalézt odpovědi na otázky, jakým způsobem lidé uskutečňují či 

zaţívají mobilitu, jakým způsobem je mobilita genderově, rasově a sociálně 

strukturována [Sheller 2003], jak jsou konstruována rizika v souvislosti 

s mobilitou [Elvebakk, 2007, Packer, 2008], jakými časovými charakteristikami 

(temporalitou) se vyznačuje současná mobilita [Urry, 2000], jakým způsobem 

jednotlivci cestují a jak je v sociologii mobilita reflektována jako struktura, praxe 

a metafora [Jensen 2006]. 

Součástí úvah o současné podobě kaţdodenní mobility je téma automobilu 

jako klíčové technologie pro realizaci kaţdodenní mobility se 

specifickým symbolickým a statusovým významem.
3
 Mnozí sociologové hledají 

odpovědi na otázky, proč a jak se stal automobil kaţdodenní součástí ţivota 

moderní společnosti, co jeho stále častější pouţívání v moderní společnosti 

                                                 
1
 V celé práci uţívám pojem ţivotní prostředí na rozdíl od fyzického prostoru ve smyslu prostředí 

s určitými kvalitativními charakteristikami, jako je čistota, respektive úroveň znečištění, hlučnost, 

atd. 
2
 V roce 2006 vyšlo v nakladatelství Routledge první číslo časopisu Mobilities. 

3
 Pouţívání ostatních dopravních prostředků se v sociologické a příbuzné literatuře dostává 

mnohem méně pozornosti. 
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umocňuje [Sheller 2003], jaké jsou toho důsledky či jak se proměnila masová 

spotřeba  automobilů [Gartman 2004]. 

Mezi skromné příspěvky ke studiu kaţdodenní mobility v soudobé české 

sociologii patří práce Hany Librové [1994, 2003] a Jana Kellera [1998]. Librová 

ve svých výzkumech zaloţených na kvalitativních datech pojednává o cestovních 

strategiích rodin, které nevlastní automobil, resp. v průběhu ţivotního cyklu si ho 

navzdory spíše negativním postojům pořizují z praktických důvodů. Keller 

předkládá teoretickou kritiku kultury automobilismu, jejímţ důsledkem jsou stále 

se zvyšující poţadavky na rychlost a volnost pohybu, ale kvůli nezodpovědnosti 

kaţdého jednotlivce nelze odstranit ani překáţky uspokojení těchto potřeb.  

Otázky na pouţívání a postoje k různým dopravním prostředkům obsahují 

šetření ISSP – International  Social Survey Programme z roku 1993 a 2000, 

zaměřené na výzkum postojů k ţivotnímu prostředí [Jandová 2001, Soukup 2002, 

Řeháková 2001]. Problematika prostorové mobility v nich však nebyla podrobněji 

analyzována a malé mnoţství relevantních otázek ani zevrubnější analýzu 

neumoţňuje. 

 Postoje jedinců k vyuţívání různých dopravních prostředků byly v České 

republice částečně zkoumány agenturami pro výzkum veřejného mínění (TNS 

Faktum: Průzkum četnosti cest občanů ČR na kratší a větší vzdálenosti a 

vyuţívání různých druhů dopravních prostředků, 2000-2003) nebo na zakázku 

městských zastupitelstev (např. Cyklistická doprava v Plzni, 1998, Anketa 

cyklotramvaj v Ostravě 2003 nebo výzkum dopravního chování v Hradci 

Králové).
4
 Výsledkem těchto empirických šetření jsou nejčastěji deskriptivní 

statistiky skupin uţivatelů různých dopravních prostředků. Závěry takových 

šetření však nepřinášejí téměř ţádné poznatky ohledně mechanismu volby mezi 

jednotlivými dopravními prostředky. Absence jakýchkoliv odhadů parametrů 

popisujících efekt socioekonomických a demografických charakteristik 

jednotlivců a domácností nebo charakteristik uskutečněných cest však 

neumoţňuje ani srovnání výsledků mezi jednotlivými výzkumy z různých oblastí. 

                                                 
4
 V rámci projektu Analýza kaţdodenního dopravního chování dospělého městského obyvatelstva 

(URBAN TRANSPORT), Projekt č. 24/2006-430-OPI/3 financovaný z OP Infrastruktura – 

Priorita 2(2.4) a Ministerstvem dopravy ČR jsem spolu s kolegy z Centra pro otázky ţivotního 

prostředí Univerzity Karlovy provedla meta-analýzu 40 výzkumů tohoto typu provedených na 

území České republiky v letech 1990–2006. Výsledky meta-analýzy, byť velmi omezené z důvodů 

výše popsaných nedostatků jednotlivých studií, jsou dostupné v závěrečné zprávě k projektu. 
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Vedle sociologie se kaţdodenní prostorové mobilitě věnuje řada 

příbuzných společenskovědních oborů. Především v sociální geografii nalezneme 

řadu empirických studií, které zkoumají vztah mezi pouţívanými dopravními 

prostředky a socioekonomickými charakteristikami domácností [Hägerstrand 

1970], fyzickou podobou bydliště [Handy et al. 2005, Ory, Mokhtarian 2005], 

postoji či normami [Schwanen, Mokhtarian 2005] nebo jednáním významných 

druhých. Vliv sociálních norem, postojů a fyzických omezení na kaţdodenní 

mobilitu zkoumají sociální psychologové [Ajzen 1991, 2006, Bamberg, Schmidt 

2001]. Ti se s pomocí rozpracovaných modelů racionálního chování také snaţí 

měřit efekty infrastrukturních faktorů na kaţdodenní dojíţdění a pouţívání 

různých dopravních prostředků. 

Nejčastěji kvantitativní empirické studie kaţdodenní mobility jsou 

příkladem aplikovaného výzkumu zaloţeného na mikroteoriích jednání či 

chování, jako účelové konceptualizaci slouţící primárně k dalšímu empirickému 

zkoumání. Autoři empirických studií se sice zpravidla nesnaţí obohatit teoretický 

a makrostrukturální diskurz, výsledky jejich práce však představují významný 

příspěvek k vysvětlení specifického, nicméně velmi frekventovaného typu 

rutinního jednání. Vysvětlení rozhodovacích mechanismů přítomných v 

kaţdodenním cestování má navíc zpravidla slouţit k predikci změn objemu a 

struktury dopravy v souvislosti se změnami infrastruktury, cen pohonných hmot 

nebo jízdného.  

 

Výzkumný problém: volba dopravního prostředku 

 

Koncept prostorové mobility v sobě zahrnuje jak celosvětový pohyb velkých 

skupin lidí (migraci, turismus), předmětů, kapitálu a informací, tak lokální 

dojíţdění nebo pohyb jednotlivců ve veřejném prostoru. Otázky, zda je pohybu 

dostatek či nedostatek, zda k němu dochází v nevhodnou chvíli a je nevhodného 

druhu, jsou centrální pro mnoho ţivotů, organizací i národních vlád. Sny o 

„hyper-mobilitě“ nebo „okamţité komunikaci“ jsou hnací silou současných 

obchodních strategií, reklamy a vládní politiky, zatímco zároveň vzbuzují silnou 

kritiku na straně těch, kteří se tímto novým vývojem cítí znevýhodněni či 

poškozeni [Hannam et al. 2006].  
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 V celé této šíři konceptu prostorové mobility (viz obrázek 2) se ve své 

práci zaměřuji pouze na kaţdodenní prostorovou mobilitu osob na území 

aglomerací českých měst, a tedy jejich cesty do práce, na nákup, s dětmi do školy 

a školky, za sportem či přáteli. Kaţdodenní cestování jednotlivců zahrnuje celou 

řadu rozhodnutí a jejich důsledků, jako kdy, kam, kudy, jak a jak často cestovat, 

s kým cesty podniknout, kolik času cestováním strávit a kolik peněz za to zaplatit. 

Mne však především zajímají otázky, jaký dopravní prostředek jednotlivci a 

sociální skupiny pouţívají, za jakých podmínek a proč. Svůj výzkumný problém 

tak definuji velice úzce a to navzdory skutečnosti, ţe jsou s ním výše jmenované 

otázky úzce spojeny. Důvodem pro takové omezení výzkumného zájmu je klíčová 

otázka volby
5
 osobního automobilu při reflexi environmentálních problémů 

současných západních měst a úvah o tom, zda bude individuální dopravování ve 

stávajícím rozsahu moţné v budoucnu, i kdyby došlo například k radikálnímu 

nárůstu cen ropy nebo velkému zchudnutí naší společnosti. Přestoţe jsem si 

vědoma toho, ţe způsoby kaţdodenní mobility a volby dopravního prostředku 

probíhají v kontextu řady makrospolečenských změn, explicitně se všem těmto 

makrospolečenským fenoménům nevěnuji, protoţe má práce je primárně 

empirická a zkoumané fenomény vyţadují komplexní operacionalizaci. V druhé 

kapitole se pouze letmo dotýkám těch prostorových a funkčních změn, které bylo 

moţné v posledních dvaceti letech pozorovat v aglomeracích českých měst a které 

bezprostředně souvisejí se změnami mobility v souvislosti s umístěním bydliště a 

suburbanizací zkoumané v empirickém výzkumu. 

 

                                                 
5
 Hovořím-li v práci o „volbě dopravního prostředku“, zpravidla nemám na mysli uvědomělý a 

časově omezený proces, při němţ se jednotlivec rozhoduje mezi různými alternativami a jedná 

teprve na základě výsledku tohoto uvědomělého procesu. S výjimkou pasáţí, v nichţ explicitně 

diskutuji otázku vědomé volby mezi alternativami, mám při uţití slova „volba“ na mysli jiţ 

samotný výkon určitého (typu) jednání a to ať alternativy existují či nikoliv. Slovní spojení volba 

dopravního prostředku tak pouţívám především proto, ţe se mi nepodařilo nalézt stejně výstiţný 

pojem, který by odkazoval k problému pouţívání různých dopravních prostředků, byl praktický při 

uţívání a přitom neodkazoval k teorii racionální volby. 
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Obrázek 2: Prostorová mobilita – vymezení výzkumného tématu 

PROSTOROVÁ MOBILITA (osob) 

DLOUHODOBÁ MOBILITA = MIGRACETURISMUS / POUTĚKAŽDODENNÍ MOBILITA 

(dojíždění: práce, volný čas)

tuzemská mezinárodní

Pracovní

(ekonomická, 

sociální)

Politická, 

sociální

VNITRO-MĚSTSKÁ
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národní, 

mezinárodní

Venkov 

▼

město

MĚSTO 

▼

VENKOV /

SUBURBIE

 

 

Postup dizertace 

 

V první kapitole vymezuji teoretické předpoklady za účelem zkoumání volby 

dopravního prostředku v různých typech empirických šetření. Především v této 

kapitole diskutuji, nakolik a v jakých ohledech je volba dopravního prostředku 

jako jeden z příkladů rutinního či habitualizovaného jednání racionální. 

 V kapitole II popisuji na příkladu hlavního města Prahy prostorové a 

sociální proměny městských aglomerací a změny v objemu a struktuře osobní 

dopravy od roku 1989. Diskutuji, jakým způsobem je probíhající suburbanizace 

spojena s nárůstem automobilové dopravy prostřednictvím rozdílů v dopravní 

dostupnosti a občanské vybavenosti. 

 V kapitole III představuji model náhodného uţitku, jehoţ vyuţívám při 

statistické analýze dat z dotazníkového šetření Analýza kaţdodenního dopravního 

chování dospělého městského obyvatelstva. Jedná se o model jednání nejběţněji 

uţívaný v ekonomii spotřebitele, který je dostatečně abstraktní, operacionální a 

s jehoţ pomocí je moţné diskrétní volbu vysvětlit nejen na základě rozdílů 

v chování jednotlivých skupin obyvatelstva, ale také charakteristik dostupných 

alternativ. Dále v této kapitole uvádím příklady empirického výzkumu volby 

dopravního prostředku v ekonomii, sociologii a sociální psychologii. 
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V kapitole IV prezentuji výsledky kvantitativního šetření volby 

dopravního prostředku dospělé populace sedmi městských aglomerací České 

republiky. Statistická analýza provedená s pomocí multinomického logitového 

modelu vysvětluje volbu dopravního prostředku primárně na základě rozdílů 

v charakteristikách dostupných alternativ a v chování různých socioekonomických 

skupin. Popsané faktory, které představují situační omezení specifického typu 

rutinního jednání, jsou doplněny rozdíly ve verbálních preferencích (či postojích), 

které v modelu reprezentují voluntaristický prvek jednání. 

 V kapitole V představuji výsledky kvalitativního šetření, které poskytují 

behaviorální vysvětlení mechanismu, jakým především prostorová a ekonomická 

omezení ovlivňují volbu dopravního prostředku. Zároveň ukazuji, jakým 

způsobem probíhá proces vytváření rutinní volby dopravního prostředku po 

stěhování, v situaci, která vytváří nové podmínky pro cestování různými 

dopravními prostředky. Kromě analýzy racionality rutinního jednání a role 

obecných postojů k jednotlivým typům mobility zde rozpracovávám koncept 

dopravní dostupnosti jako klíčového faktoru dlouhodobých změn ve struktuře 

osobní dopravy. 

 V závěrečné kapitole nejprve prezentuji hlavní poznatky obou empirických 

šetření volby dopravního prostředku. Dále zde rozpracovávám typologii různých 

sfér racionality volby dopravního prostředku, které se podařilo identifikovat 

v kvalitativním šetření. V závislosti na převládajícím typu racionality volby 

dopravního prostředku jmenuji klíčové faktory nárůstu a poklesu individuální 

automobilové dopravy. Pouze na základě takového rozlišení jednotlivých faktorů 

lze odvodit, jaké motivační či regulační mechanismy mohou být účinné při snaze 

omezit rostoucí objem automobilové dopravy nebo jaký efekt na objem dopravy 

mohou mít stále rozšířenější technologické inovace. 
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I: RACIONALITA KAŢDODENNÍ VOLBY DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU 

 

Terminologická poznámka: volba dopravního prostředku jako jednání 

 

K volbě dopravního prostředku při kaţdodenní prostorové mobilitě přistupuji jako 

k určité sociální praxi jednotlivců a skupin jako důsledku jejich postavení 

v určitém sociálním prostoru, ale i určitého stavu nabídky statků v podobě 

hmotného kapitálu, resp. času a infrastrukturních podmínek. Volba dopravního 

prostředku při kaţdodenní mobilitě je jako sociální praxe či zaujetí postoje jedním 

z typů jednání (anglicky action), tedy smysluplným chováním [Weber 1998]. 

Přičemţ smyslem se mají rozumět všechny úmysly, intence, záměry a důvody, 

motivy a účely, sociální role a identity, podle nichţ aktéři orientují svá jednání, 

nebo podle kterých své jednání strukturují a které jsou (potenciálně) 

intersubjektivně srozumitelné a komunikabilní [Havelka 2008: 14]. Smysluplná je 

volba dopravního prostředku jednak v určitém kontextu pro toho kterého aktéra. 

„Aktér své jednání nějak míní a s tímto míněním je bezprostředně propojena jeho 

osobní odpověď na otázku „Proč?“ [Horák 2009: 45]. Lze ale také přiřadit 

teoreticky chápaný čistý typ subjektivního smyslu hypotetickému aktérovi anebo 

aktérům při daném typu jednání. Přestoţe „konečné cíle či hodnoty, na něţ se, jak 

ukazuje zkušenost, můţe lidské jednání orientovat“ nelze pochopit 

vyčerpávajícím způsobem, je moţné je vysledovat myšlenkově [Weber 1976: 

20].
6
  

Kromě toho, ţe je volba dopravního prostředku smysluplným chováním, je 

také do jisté míry případem sociálního jednání, neboť se svým smyslem vztahuje 

k jednání jiných osob [Weber 1998: 154 – 156]. Sociální charakter kaţdodenní 

mobility je obsaţen ve dvou typech vztahů. Jednak se jednotlivci při svých 

volbách zpravidla snaţí zohlednit potřeby cestovat a preference u svých blízkých, 

především členů vlastní domácnosti. Společenský charakter má volba dopravního 

prostředku také díky vlivu kulturních vzorců i společenských norem a přítomnosti 

symbolického významu v tomto typu jednání. Naopak orientace jednotlivců na 

celkový objem a charakter dopravy v dané lokalitě, které nejsou ničím jiným neţ 

důsledky způsobů, jakými cestují ostatní lidé, sociální charakter do značné míry 

                                                 
6
 O tom, ţe pojem smyslu není u Webera jednoznačně odlišitelný od partikulárního účelu, píše 

např. Horák [2009]. 
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postrádá. Přestoţe jednotlivci při svém rozhodování o volbě dopravního 

prostředku předvídají, jaké jsou na jejich trase v danou dobu dopravní zácpy či jak 

budou plné prostředky hromadné dopravy, jednání druhých v tomto případě spíše 

povaţují za hmotné skutečnosti či pevné věci stejně jako existující silnice, 

křiţovatky či trasy metra a tedy sociální fakta. V dopravní zácpě ale ovlivňuje 

jednání druhých šance na zdárný výsledek zvoleného způsobu dopravy více neţ 

smysl jejich jednání. Co se navíc týče snahy porozumět smyslu jednání, 

upozorňuje Weber [1998: 156], ţe „orientace na cizí chování a smysl vlastního 

jednání nejsou nikterak a vţdy jednoznačně zjistitelné nebo dokonce i jen vědomé 

a ještě vzácněji plně uvědomělé“. Nicméně orientace volby dopravního prostředku 

jako určitého typu více či méně sociálního jednání je předmětem mého 

výzkumného zájmu. Ve Weberově smyslu [1998: 140] usiluji primárně o aktuální 

porozumění míněnému smyslu jednání a tedy jeho vnější jevové stránce. Jako 

takový, resp. v logice jevové stránky, se snaţím smysl interpretovat. Aktuální 

porozumění nemusí vţdy odpovídat vysvětlujícímu typu porozumění motivace, 

tedy smyslu jednání, jaký mu přikládal ten který člověk v jedinečném okamţiku a 

v konkrétních souvislostech jednání. Druhý typ porozumění subjektivnímu smyslu 

jednání anebo autentické motivaci totiţ povaţuji za těţko empiricky uchopitelný. 

Přestoţe především s ohledem na smysluplnost a orientaci na jednání 

druhých povaţuji volbu dopravního prostředku za typ více či méně sociálního 

jednání, pouţívám v práci taktéţ (střídavě) neopozitivistický pojem chování 

(behavior). Důvodem je téměř výlučné pouţívání pojmu chování při studiu 

kaţdodenní mobility v ekonomii, dopravním inţenýrství a sociální psychologii, 

disciplínách, které mé práci poskytují konkrétní metodologické nástroje. Přestoţe 

kromě pojmu jednání pouţívám i pojem chování, opomíjím ve své práci právě 

behaviorální aspekty kaţdodenní mobility, jakými jsou reakce řidičů nebo cyklistů 

v hustém provozu či chování chodců na chodníku zahrnující např. agresi, euforii 

nebo teritoriální chování. 

 Rovněţ ve své práci nepouţívám výlučně pojmy jako aktér, konající či 

agent [Giddens 1984], ale obecných pojmů jednotlivec, jedinec, individuum, 

osoba nebo člověk. Pouţití obecných protikladů k pojmům skupina, třída nebo 

společnost povaţuji za adekvátní způsob diskuze problematiky volby dopravního 

prostředku z perspektivy různých sociologických teorií jednání zahrnujících jak 

účelově-racionální či jinak orientované jednání, tak neorientované jednání, 
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retrospektivně smysluplné jednání, ale také z perspektivy teorie preferencí i teorie 

racionální volby. 

 

Racionalita kaţdodenního jednání 

 

Při pokusu o vysvětlení toho, proč jedeme ráno do práce metrem, o víkendu 

nakoupit autem, proč si někdy kvůli zácpě raději přivstaneme, proč někdo čas 

v autě povaţuje za odpočinek a ti, co řídí velkou firmu, si u nás nemohou dovolit 

jezdit tramvají, se otevírá otázku, nakolik jsou kaţdodenní prostorová mobilita a 

volba dopravního prostředku racionální. Otázka na míru racionality zkoumaného 

jednání a tedy volba teoretických předpokladů byla klíčovou při tvorbě 

kvantitativního empirického šetření, jehoţ výsledky v mé práci představují jeden 

ze dvou zdrojů poznání povahy volby dopravního prostředku u obyvatel českých 

měst. V průběhu studia se však stále více ukazovalo, ţe otázka racionality 

kaţdodenního jednání je nosným sociologickým tématem, a tak jsem jí ve své 

práci věnovala samostatnou pozornost. Při úvahách o povaze racionality přítomné 

v rozhodování o volbě dopravního prostředku jsem vycházela z myšlenkových 

zdrojů rozumějící (chápající) sociologie a teorie jednání Maxe Webera, Alfreda 

Schütze, Randala Collinse a Anthonyho Giddense, ale také neoklasické ekonomie 

Garyho Beckera, na niţ v sociologii navazuje teorie racionální volby Jamese 

Colemana. 

Weber do úvah o racionalitě kaţdodenního jednání nejen přináší 

analytické kategorie čtyř ideálních typů jednání, ale také rozlišení účelů, 

prostředků a vedlejších následků jednání. Podle Webera „jako kaţdé jednání, tak i 

sociální jednání můţe být určeno 1. účelověracionálně, prostřednictvím očekávání 

určitého chování předmětů vnějšího světa a jiných lidí, a to za vyuţití těchto 

očekávání jako „podmínek“ nebo jako „prostředků“ pro vlastní racionální účely, 

které zamýšlíme a rozvaţujeme s ohledem na úspěch, 2. hodnotověracionálně, 

prostřednictvím vědomé víry na – etickou, estetickou, náboţenskou nebo jakkoliv 

jinak vyloţitelnou – bezpodmínečnou vlastní hodnotu nějakého určitého chování 

čistě jako takového, nezávislou na úspěchu, dále 3. afektivně, zvláště pak 

emocionálně, skrze aktuální afekty a citové stavy, a 4. tradičně prostřednictvím 

zaţitých návyků.“ [Weber 1998: 156]. Účelověracionálně podle Webera jedná ten, 

kdo na rozdíl od ostatních ideálních typů „své jednání orientuje podle účelu, 
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prostředku a vedlejších následků a přitom navzájem racionálně zvaţuje jak 

prostředky s ohledem na účely, tak účely vzhledem k vedlejším následkům, stejně 

jako nakonec i různé moţné účely navzájem“ [Weber 1998: 157]. Rozhodování 

mezi různými účely anebo následky pak účelověracionální být nemusí a můţe se 

například orientovat na naplnění nějakých hodnot.
7
 Orientace jednání na hodnoty 

a tradici nebo pod vlivem emocí tak můţe být v nejrůznějších vztazích 

k účelověracionálnímu jednání. Z hlediska účelové racionality je však tento typ 

orientace vţdy iracionální. Účelové racionalitě je vlastní praktický ohled, 

vyznačující se více moţnostmi, mezi kterými jednotlivec volí. Pro 

hodnotověracionální jednání je naopak typické, ţe volbu nepředstavuje, protoţe 

při něm jedinec jen vědomě přejímá předepsané způsoby, a jako takový se tento 

typ jednání značně přibliţuje jednání tradičnímu. Je zřejmé, ţe hranice mezi 

Weberovými ideálními typy je velmi tenká.  

Přestoţe „Weber rozlišil čtyři ideálně-typické formy jednání, byl si dobře 

vědom toho, ţe jakékoliv jednání zahrnuje nějakou kombinaci všech ideálních 

typů jednání [Ritzer 1996: 126]. Přesvědčení, ţe lidské jednání neobsahuje nikdy 

jeden typ orientace a ţe Weberovo rozlišení na účely a prostředky má také ideálně 

typický charakter, rozpracovává Schütz ve své fenomenologické představě o tom, 

jak organizujeme svůj sociální svět.  

Schütz [1976] tvrdí: „Zdá se, ţe kaţdý z nás naivně organizuje
8
 svůj 

sociální svět a kaţdodenní ţivot takovým způsobem, ţe se nalézá v centru 

sociálního kosmu, který ho obklopuje.“  [Schütz 1976]. Tato naivní organizace 

sociálního ţivota zahrnuje instituce nejrůznějšího druhu, nástroje, přístroje, zvyky, 

tradice, pravidla a zkušenosti a systematizované vztahy s blízkými. To podle 

Schütze znamená, ţe mnohá jednání v kaţdodenním ţivotě jsou typifikována a ţe 

známe pouze hrubě, jak fungují a jak je vyuţít v kaţdodenní praxi. Podle Schütze 

je tento proces progresivní typifikace, který kaţdý z nás provádí, jedním z typů 

racionalizace. Podobně jako v případě Weberova odkouzlení světa se jedná o 

                                                 
7
 Horák [2009] upozorňuje, ţe případ, kdy je účelem nějaká hodnota, je z hlediska ideálních typů 

poněkud problematický. Za předpokladu, ţe totiţ jedinec přijme „určitou hodnotu jako svůj účel, 

neexistuje ţádný jiný praktický ohled, ke kterému by se ve své účelové racionalitě vztáhnul“ 

[Horák 2009: 41]. Horák upozorňuje, ţe kaţdá hodnota je totiţ zároveň účelem a kaţdý účel má i 

hodnotovou příměs. „Jednání, které by nebralo ohledy na morálně vhodná řešení, často upadá i 

z účelověracionálního hlediska, protoţe se vyznačuje krátkozrakostí“ [Horák 2009: 42]. 
8
 Podobně jako Weber rozlišuje Schütz jednání jako spontánní plánovaný projekt a pasivní 

zkušenost ve smyslu tělesných reflexů.  

 



 27 

„transformaci nekontrolovatelného a nesrozumitelného světa do organizace, 

kterou můţe pochopit a tudíţ zvládnout a v rámci které je moţné činit 

předpovědi.“ [Schütz 1976: 70]. 

Podle Schütze ve svém kaţdodenním ţivotě pouze zřídka jednáme 

racionálním způsobem, pokud ho chápeme tak, ţe známe fakta o situaci, v níţ 

jednáme, a tedy nezbytné podmínky a prostředky dostupné pro realizaci vlastních 

cílů [Schütz 1976]. Není to ani konceptuální schéma vztahu mezi prostředky a 

cíly, ani idea hodnot, které musíme realizovat, ale „pouze náš praktický zájem, jak 

se objevuje v určitých situacích našeho ţivota a v podobě, v jaké bude 

modifikován změnou v právě se objevující situaci.“ „Pouze praktický zájem je 

relevantním principem při vytváření struktury perspektiv, v níţ se nám 

v kaţdodenním ţivotě zjevuje vlastní sociální svět.“ [Schütz 1976: 72]. Praktické 

jednání vyţaduje, abychom se ve světě vyznali a měli k tomu příslušnou zásobu 

vědění (stock of knowledge). Tato zásoba příručního vědění tvoří celkový 

referenční rámec interpretací a orientací pro ţivot jednotlivce. Svět kaţdodenního 

ţivota je interpretovaný svět, který má pro nás smysl a význam. Proměnlivost 

situací, v nichţ člověk jedná, však nevylučuje moţnost typizace. 

Kaţdý člověk má ve své zásobě zkušeností (stock of experience) jistou 

znalost toho, jak funguje kaţdodenní svět. Takové vědění je zaloţeno na jeho 

vzdělání, tradici, zvyku a jeho předchozích úvahách. „Jasné a zřetelné zkušenosti 

jsou smíchány s vágními domněnkami, předpoklady a předsudky kříţí prokázané 

důkazy, prostředky a cíle, stejně jako příčiny a následky, jsou zamotány bez 

jasného porozumění jejich skutečných souvislostí“ [Schütz 1976: 72-73]. Zjevně s 

velkou úspěšností pravidelně pouţíváme určitou organizaci zvyků a pravidel, aniţ 

bychom znali jejich původ a platnost. „Jelikoţ normálně musíme jednat a nikoliv 

uvaţovat s cílem uspokojit poţadavky okamţiku, který musíme zvládnout, 

„nepátráme po jistotě“. Jsme spokojeni, máme-li slušnou šanci, ţe dosáhneme 

svého cíle. Zpravidla zapojíme stejné mechanismy zvyku a pravidla, které jiţ 

v minulosti v podobné situaci obstály. Naše vědění tak má přibliţný a typický 

charakter. 

Schütz sice explicitně oponuje představě, ţe je naše jednání vedeno v 

rámci schématu účel-prostředek, nicméně připouští, ţe jsme schopni při realizaci 

svých praktických zájmů posoudit, zda pouţití obdobných mechanismů zvyku a 

pravidel jako při předešlé situaci v tomto případě pravděpodobně obstojí. 
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Výsledek jednání je tak podroben reflektivnímu aktu „projekce“ situovanému do 

budoucnosti, či přesněji řečeno okamţiku, kdy bude jednání dokončeno. Součástí 

jednání je tak jistá interpretace situace, s jejíţ pomocí probíhá selekce relevantní 

zkušenosti ze zásoby příručního vědění. Co se týče časové posloupnosti či 

kauzality jednotlivých aktů jednání, je otázkou, nakolik snaha zvládnout tu kterou 

situaci představuje účelový motiv jednání. 

Na rozdíl od Webera, Schütz explicitně rozlišuje motiv od smyslu. Schütz 

navíc vede dělicí čáru mezi dvěma druhy motivů: „aby“, který se vztahuje 

k budoucímu jednání, je to důvod očekávaného budoucího dění, a „protoţe“, který 

je svázán s minulostí a vztahuje se k proţitkům, které jiţ proběhly a které jedince 

vedly k tomu, ţe jednal určitým způsobem. Rozlišení těchto dvou motivů 

poukazuje nejen na rozdíl minulého a budoucího, ale dá se také spojit s kategorií 

účelu (telos) a příčiny (causa). Smysl je pak pro Schütze výkon intencionality, 

která je ale zřetelná jen v reflexivním pohledu. Z tohoto pohledu je smysluplné 

pouze proţité, nikoliv proţívané. 

Collins [1981] stejně jako Schütz povaţuje za charakteristický rys 

kaţdodenního jednání  rutinu, typizace a to, ţe určitý typ jednání povaţujeme za 

normální, daný a přirozený. Collins odmítá myšlenku, ţe je „jednání lidských 

jedinců něčím záměrným (purposeful), cílově orientovaným (goal directed), 

vedeným zájmy, hodnotami, odměnami či nátlakem“ [Šubrt 2008: 69] a tedy 

implicitně kauzálním, kterou předpokládal Max Weber a později např. James 

Coleman. 

Pro Colemana, nejvýznamnějšího reprezentanta teorie racionální volby 

v sociologii, je aktér osobou orientovanou na cíl, příčinou jejíhoţ jednání jsou 

anticipované důsledky tohoto jednání. Tento aktér má zájmy na určitých zdrojích 

či událostech, které odráţejí strukturu jeho preferencí [Šubrt 2008: 69]. 

V Colemanově představě jednání se tak dominantně projevuje logika účelová 

„aby“ a nikoliv příčinná „protoţe“. 

Collins při svém studiu mikrosituací polemizuje právě s Colemanovým 

„kognitivním“ pojetím člověka, který je schopen kalkulace budoucích výsledků 

svého jednání. Podle Collinse totiţ lidé „nedokáţí verbalizovat mnohé ze 

sociálních pravidel, která řídí jejich chování a etnometodologická bádání ukazují, 

ţe kognitivní význam je událostem připisován teprve retrospektivně, a sice tehdy, 

kdyţ se vynoří těţkosti, kterým by člověk rád čelil pomocí vysvětlení“ [Šubrt 
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2008: 70]. Kognitivní význam událostí je „konstruktem pozorovatele, avšak 

neexistují ţádné jednoznačné doklady toho, ţe řídí spontánní chování aktérů“ 

[Šubrt, 2008: 70-71]. Rutinní jednání zahrnuje jakési „mlčenlivé porozumění“ 

situace a podle Collinse není předmětem vědomé reflexe a neposkytuje ani prostor 

pro alternativní volby. Jednotlivci nejednají podle explicitních pravidel jednání, 

ani nevyhodnocují, jaké budou důsledky jejich jednání. Důsledky jednání prostě 

mlčky předpokládají. 

Giddens [1984] sdílí Schützovu představu o charakteru kaţdodenního 

rutinního chování
9
 jako zakotveném v tradici, obyčeji a zvyku, ale povaţuje za 

mylné předpokládat, jak to činí Collins, ţe tyto jevy nevyţadují vysvětlení a ţe 

jsou pouze repetitivní formou chování, které probíhá „bezmyšlenkovitě“. Naopak 

rutinní charakter většiny sociálních činností je něco, na čem ti, kteří je kaţdý den 

provozují, musejí neustále pracovat. Veškeré sociální jednání provádějí podle 

Giddense aktéři „zběhlým“ a „znalým“ způsobem. Aktéři jsou totiţ lidské bytosti 

vědomy si samy sebe a nadány schopností „chápat to, co činí, zatímco to činí“. 

Mají schopnost reflexivity i sebereflexivity. Giddensův vědomý aktér je nadán 

dvěma schopnostmi: schopností vědět (knowledgeability) a schopností konat 

(capability). 

Schopnost vědět, reflektovat situaci a vyuţívat zásobu (příručního) vědění 

a zkušenost jednotlivce se projevuje především na úrovni praktického vědomí 

(practical consciousness), které typicky provází výkon kaţdodenních činností. 

Kromě toho jsou jedinci schopni – především u opakujících se činností – 

reflexivně monitorovat probíhající průběh sociálního ţivota. „Být lidským 

jedincem především znamená být účelným (purposive) agentem, který má nejen 

důvody pro své činnosti, ale je také schopen, je-li dotázán, diskurzivně 

rozpracovat tyto důvody (včetně toho, ţe o nich můţe lhát)“ [Giddens 1984: 3]. 

Schopnost jednotlivců zaznamenávat, interpretovat, hodnotit a racionalizovat a 

reflektovat jednání své i ostatních probíhá nejen na úrovni praktického vědomí, 

ale také diskurzivního vědomí (discursive consciousness) a nevědomí 

(unconsciousness). Pozorování jednání zahrnuje řadu manipulativních postojů, a 

proto se „diskurzivně předkládané důvody jedinců pro to, co činí, mohou lišit od 

racionalizace jednání, jak je skutečně obsaţena v průběhu jednání těchto aktérů“ 

                                                 
9
 Giddens (1984) zpravidla hovoří o kaţdodenní (sociální) činnosti 
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(Giddens, 1984, 4). Z důvodu moţných rozdílů by neměla být racionalizace ve 

smyslu porozumění příčinám vlastní činnosti zaměňována za diskurzivní 

zdůvodňování konkrétního aktu uskutečněného jednání (item of conduct) 

[Giddens 1984]. 

Stejně tak je podle Giddense třeba odlišit racionalizaci, jako porozumění 

příčinám vlastního jednání, od motivace. Motivace odkazuje k potenciálu jednat 

spíše neţ způsobu, jakým jedinec v určité situaci zpravidla jedná. Motivy jsou 

obecné plány (Schütz je nazývá projekty), v rámci kterých jednání probíhá celou 

řadou způsobů. V tomto ohledu „není většina našeho kaţdodenního jednání přímo 

motivovaná“ [Giddens 1984: 6], ale racionalizovaná. Motivy nicméně mohou 

přímo ovlivňovat jednání za relativně neobvyklých okolností, které narušují 

rutinu. Řečeno Giddensovými slovy, v situacích, „v nichţ jsou podkopávány nebo 

otřeseny zaběhnuté formy kaţdodenního ţivota“ [Giddens 1984: 112]. 

Na rozdíl od diskurzivního vědomí, Giddensův aktér na úrovni praktického 

vědomí o podmínkách a důsledcích svého jednání a jednání druhých sice ví, ale 

není to schopen diskurzivně vyjádřit. Také značná část zásoby vědění, kterou 

Giddens označuje jako mutual knowledge, není přímo přístupná samotnému 

aktérovi, resp. jeho vědomí. Součástí praktického vědomí je sice znalost pravidel 

a taktik, jeţ tvoří sociální ţivot. Pouţívání těchto pravidel a taktik je ale 

předmětem neustálé práce jedince při rutinním jednání. Samotný aktér se však 

v pouţívání těchto pravidel můţe mýlit anebo nemusí být schopen odhadnout 

důsledky svého jednání. Takový typ chybného či falešného vědění (false 

knowledge) můţe vést k napětí mezi praktickým a diskurzivním vědomím. 

Jakkoliv je tedy vědění na úrovni praktického vědomí významné, není absolutní, 

ale pouze omezené.  

Schütz, Collins i Giddens se v zásadě shodují v představě kaţdodenního 

jednání jako silně rutinní, typifikované aktivitě, s přibliţnými šancemi na dosaţení 

cíle. Tato představa je tak v ostrém kontrastu s Weberovým rozlišením cílů, 

prostředků a (vedlejších) důsledků v jednání, byť v ideálně-typické podobě. 

Giddens více neţ Schütz a Collins vyzdvihuje kognitivní schopnosti jedince 

chápat kaţdodenní jednání v rovině praktického vědomí. 

Sociologická teorie však není jediným společenskovědním oborem, který 

věnuje svou pozornost kaţdodennímu jednání. Kromě (sociální) psychologie 

najdeme teorie kaţdodenního jednání, resp. chování v neoklasické ekonomii, 
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hlavně v její mikroekonomické a behaviorální větvi. Z ekonomických teoretiků, 

kteří se svým zájmem o povahu zdánlivě iracionálního chování nejvíce přiblíţili 

oboru sociologie a jejichţ teorie tak mají pro sociologii nejvýznamnější 

implikace, jmenujme především Garyho S. Beckera, jako zakladatele teorie 

racionální volby.
10

  

Teorie racionální volby je zaloţena na předpokladu maximalizace uţitku. 

Uţitek je v teorii chápán nejen jako pekuniární přínos, ale taktéţ společenské 

uznání, prestiţ či uspokojení potřeby konat skutky ve prospěch jiných. Teorie 

racionální volby sice obsahuje předpoklady, o jejichţ platnosti můţeme 

polemizovat, jako stabilitu preferencí, existenci alespoň dvou alternativ, akt volby 

předcházející jednání a jisté rozhodovací pravidlo, které jednotlivci při volbě 

sledují (více viz samostatnou kapitolu 3), zároveň však tato teorie úspěšně 

vysvětluje sociální jevy, které podle mnoha sociologů zpochybňují právě 

racionalitu jednání – rutinu, zvyk, tradici, módu, tlak referenčních skupin či 

náklonnost. 

Becker formuluje teorii racionální volby při snaze vysvětlit různé typy 

chování, které předtím spadaly primárně do oblasti zájmu sociologů a psychologů 

a které neoklasická ekonomie dlouho ignorovala. Mezi takové typy 

„neekonomického“ chování patří pozitivní a negativní návykové chování, 

spotřeba módních statků, vliv reklamy na chování, zvyk anebo tradice. I zvyk, 

tradici či návyk Becker vysvětluje pomocí teorie maximalizace uţitku. Beckerova 

analýza změny (spotřebního) chování je zaloţena na předpokladu stabilních 

individuálních preferencí.
11

 Přesněji řečeno, otázku změny preferencí Becker 

                                                 
10

 Mezi autory, kteří v rámci neoklasické ekonomie zkoumali (i)racionalitu lidského jednání, dále 

patří John von Neumann a Oskar Morgenstern se svou teorií očekávaného uţitku (expected utility 

theory) a Daniel Kahneman a Amos Tversky s teorií vyhlídek či prospektovou teorií (prospect 

theory). Teorie očekávaného uţitku popisuje jednání za rizikových podmínek či při nejistých 

výsledcích. Jednání za rizikových podmínek lze popsat pomocí funkce zahrnující velikost 

případného výnosu (výhry), pravděpodobnost výhry, individuální averzi k riziku a rozdílný uţitek 

spojený s výhrou pro jednotlivce s různými aktivy a osobními preferencemi. Teorie vyhlídek 

zkoumá, jak lidé při rozhodování za rizikových podmínek oceňují případné ztráty a přínosy. 

V první fázi jedinci řadí případné výsledky jednání podle určitého heuristického principu. Stanoví 

si referenční bod, v němţ jsou výsledky identické jako stávající situace, a rozliší výsledky, které 

představují ztráty, a ty, které představují přínosy. V následující fázi oceňování lidé jednají, jakoby 

počítali hodnotu (uţitek) zaloţenou na případném výsledku a jeho pravděpodobnosti. Nakonec 

zvolí alternativu s největším uţitkem. 
11

 Nutno upozornit, ţe pojem preference má v neoklasické ekonomii poněkud odlišný význam, neţ 

jak ho zpravidla intuitivně chápou sociologové. Preference jsou chápány jako chutě, náklonnost či 

záliba, která je ale spojena s reálnou či imaginární volbou mezi alternativami. Preference tedy 

vyjadřují pořadí, v jakém by byly alternativy jedincem zvoleny na základě uspokojení, štěstí či 

uţitku, které mu přinášejí. Obecně jsou tedy preference povaţovány za zdroj motivace. 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
http://en.wikipedia.org/wiki/Oskar_Morgenstern
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
http://en.wikipedia.org/wiki/Amos_Tversky
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[1997] vylučuje z diskuze s tím, ţe je neefektivní při vysvětlení jevů, které ho 

zajímají
12

 anebo ţe na vysvětlení preferencí
13

 vynakládají dostatek energie 

příbuzné vědy jako sociologie, psychologie či antropologie.
14

 

Ohledně původu preferencí je Becker [1997: 15] stejně jako např. 

Bourdieu [1998] přesvědčen, ţe „volba spotřeby a dalších činností průměrného 

člověka závisí spíše na jeho dětství, ţivotních zkušenostech, sociálních 

interakcích a kulturních vlivech“ [1997: 15]. Z hlediska vlivu společenských sil a 

předchozí zkušenosti na chování jsou pro Beckera klíčovými pojmy osobní 

kapitál a společenský kapitál. Osobní kapitál zahrnuje relevantní spotřebu 

v minulosti spolu s dalšími osobními zkušenostmi, které ovlivňují stávající a 

budoucí uţitky. Společenský kapitál zahrnuje vliv minulých činů příslušníků 

referenčních skupin a dalších relevantních činitelů na jedincovu sociální síť. 

„Osobní a společenský kapitál člověka tvoří část celkové zásoby jeho lidského 

kapitálu“ [Becker 1997: 17] a ten ovlivňuje jeho uţitky spojené s různým typem 

jednání.  

Například návyk, který můţe být relevantní při našich úvahách o volbě 

automobilu, Stigler s Beckerem [1997] vysvětlují tím, ţe díky předchozím 

zkušenostem (spotřebě), klesají investiční náklady do návykového jednání. Lidský 

kapitál přispívá ke schopnosti mít z návykového jednání poţitek, při klesající 

jednotkové ceně na jeho pořízení. Podle obou autorů se poměrná spotřeba poţitku 

z návykového chování zvyšuje s mnoţstvím času, které mu věnujeme, nikoliv 

proto, ţe došlo k posunu preferencí ve prospěch návykového chování, ale proto, 

ţe jeho stínová cena klesá se získáváním schopností a zkušeností s jeho 

oceňováním s mnoţstvím na něj vynaloţeného času. 

Také zvyk a tradice jsou podle Stiglera s Beckerem v souladu s teorií 

maximalizace uţitku. Rozhodování je nákladnou a mnohdy nepříjemnou činností. 

                                                                                                                                      
V sociologické terminologii bychom je tedy přirovnali spíše ke konkrétním a aktuálním intencím 

neţ k obecným a stabilním postojům. 
12 Silný předpoklad stability individuálních preferencí Becker ospravedlňuje efektivitou 

prezentovaného modelu chování při vysvětlování změny chování různých (skupin) osob při 

měnících se cenách a důchodu a z toho odvoditelných makroekonomických implikací. 
13 Preference, tedy jisté chutě, předpokládají v ekonomické teorii existenci skutečné či imaginární 

volby mezi alternativami a moţnost seřadit alternativy podle toho, kolik přinášejí štěstí, 

uspokojení, potěšení nebo uţitku. Preference se navíc podle Beckera [1997] vztahují nikoliv ke 

spotřebě statků, jakými jsou rohlíky, auta nebo kabelky, ale komodit, obecnějších tuţeb, jako je 

společenské postavení, prestiţ, módnost, odlišení či zdraví. 
14

 Becker při tomto argumentu nezakrývá své pochybnosti ohledně výsledků snaţení příslušníků 

jmenovaných oborů. 
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Aby lidé mohli učinit rozhodnutí, vyţaduje si to informace, a tyto informace je 

třeba analyzovat. „Náklady na vyhledávání informací a na aplikování těchto 

informací na novou situaci jsou takové, ţe je zvyk často efektivnějším způsobem, 

jak zacházet s mírnými nebo dočasnými změnami v prostředí, neţ by bylo 

rozhodnutí důsledně maximalizující uţitek“ [Stigler, Becker 1997: 53]. 

Skutečnost, ţe získávání informací, analyzování a tedy rozhodování představuje 

pro jednajícího náklady, implikuje, ţe „kdyţ dojde k dočasné změně prostředí, 

například cen nebo příjmu, obecně se nevyplatí stahovat investice z kapitálu 

ztělesněného ve znalostech nebo dovednostech nebo akumulovat jiné druhy 

kapitálu“ [Stigler, Becker 1997: 54]. V důsledku nákladnosti rozhodování je 

chování tváří v tvář dočasným změnám poměrně stabilní. To však neplatí 

absolutně. Zatímco poměrně stabilní chování nacházíme v celé řadě krátkodobých 

poptávkových křivek, v dlouhodobých poptávkových křivkách je situace jiná. 

Rozdíly ve stabilitě jednání lze nalézt také mezi různými věkovými skupinami. 

Větší změnu chování lze očekávat u mladších neţ starších lidí, a to i kdyţ mají 

shodné preference a motivace. „Aby mohli staří lidé drasticky změnit své chování, 

musí buď stáhnout investice ze svého kapitálu, který byl uzpůsoben starému 

prostředí, nebo investovat do kapitálu, který je uzpůsoben novému prostředí. 

Jejich motivace to udělat můţe však být dost slabá, protoţe jim zbývá poměrně 

málo let, během nichţ by dosáhli výnosů z nových investic, a z většiny lidského 

kapitálu lze stahovat investice pouze pomalu.“ [Stigler, Becker 1997: 55]. 

Ačkoliv Becker konceptualizuje lidský kapitál v oblasti spotřeby, 

přibliţuje se jeho  pojetí zásoby předchozích zkušeností, které ovlivňují současné 

chování díky tomu, ţe sniţují (investiční) náklady na jiţ vyzkoušené chování a 

tedy pravděpodobnost, ţe jedinec bude v situaci jednat obdobným způsobem, 

Schützově konceptu příručního vědění. Pouze slabě se navíc oba koncepty liší ve 

formě, jakou je lidský kapitál, resp. příruční vědění zapojováno v kaţdodenním 

jednání. Becker hovoří o tom, ţe zapojení zvyku je efektivnější neţ rozhodování a 

vyhledávání nových informací, a tak předpokládá, ţe chování zahrnuje jistou 

kalkulaci nákladů a přínosů jednání. Na druhou stranu hovoří o chování „jako 

kdyby kalkulovaném“ a tedy z tohoto hlediska ideálně-typickém a předpoklad 

uváţeného jednání posuzuje „pouze“ z hlediska úspěšnosti své teorie při 

vysvětlení pozorovaných skutečností a nikoliv z hlediska ontologické platnosti. 
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Schütz sice uváţenost jako charakteristický rys kaţdodenního jednání 

explicitně odmítá, připouští však, ţe při realizaci svých praktických zájmů 

dokáţeme posoudit, jaké šance máme na zvládnutí analogické situace při pouţití 

obdobných mechanismů zvyku a pravidel jako v obdobné situaci v minulosti. 

Oba autoři se rovněţ shodují v míře nejistoty přítomné v předjímání 

budoucích výsledků našeho jednání. Podle Beckera je v souladu s teorií 

maximalizace uţitku, chápaného jako jakýkoliv jednotlivcem pozitivně 

hodnocený přínos v podobě prestiţe, statusu, uznání či peněz, jednání ovlivněno 

individuálním vnímáním omezeným příjmem, mnoţstvím času, nedokonalou 

pamětí či nedokonalými schopnostmi kalkulovat výsledky vlastního jednání. 

 

Racionalita kaţdodenní volby dopravního prostředku 

 

S mnoţstvím teorií zabývajících se (kaţdodenním) jednáním začíná být zřejmé, ţe 

odpověď na otázku, zda je moţné klasifikovat kaţdodenní cestování a volbu 

dopravního prostředku jako racionální, má tolik úrovní, jako je významů tohoto 

slova. Podle Schütze [1976] můţe mít pojem „racionální“ v souvislosti s jednáním 

následující významy: 1) uváţené (deliberate), 2) plánované, projektované 

(projected), 3) zahrnující volbu mezi prostředky k dosaţení téhoţ cíle, 4) rozumné 

(reasonable), 5) logické a 6) předpověditelné (predictable).
15

 První tři významy 

racionality zachycují kritéria průběhu rutinního jednání v reálném čase a tedy jeho 

ontologický status. Naopak poslední kritérium, předpověditelnost, se vztahuje ke 

smyslu jednání, které je předmětem vnějšího pozorování jednání a jeho aktuálního 

porozumění. Za rozumné a logické pak můţe být jednání povaţováno samotným 

aktérem v průběhu jednání i po jeho skončení, ale také (normativně) vnějším 

pozorovatelem.
16

 Úvaha, plán a rozhodování mezi alternativami vlastně odkazují 

ke spojení jednání s příčinou a účelem, a jsou tedy otázkou kauzality. Rozumnost 

                                                 
15

 Schütz uvádí různé významy pojmu racionality v jiném pořadí: 1) rozumné (reasonable), 2) 

uváţené (deliberate), 3) plánované, projektované (projected), 4) předpověditelné (predictable), 5) 

logické a 6) zahrnující volbu mezi prostředky k dosaţení téhoţ cíle. Domnívám se, ţe tak poněkud 

znepřehledňuje diskuzi o povaze kaţdodenního jednání, resp. nakolik je jednání racionální tak, jak 

právě probíhá, či pro vnějšího pozorovatele.  
16

 V druhém případě se tak blíţí Weberově pojetí racionality jako efektivity jednání. Collins 

[1986] rozlišuje ve Weberově díle přinejmenším tři významy racionality. Prvním z nich je (z 

hlediska obecně metodologických pravidel) naplnění osobních účelů pomocí vhodné volby 

prostředků. Ve druhém smyslu je racionální (kapitalismus) svým aktivním a na efektivitu 

orientovaným přístupem. Ve třetím smyslu je racionální (byrokratická organizace) kvůli 

předpověditelnosti a regularitě. 
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jednání, jeho logičnost, předpověditelnost, ale také například reflektovanost či 

efektivita se vztahují ke smyslu jednání jako orientaci, jiţ lze dedukovat. 

Obecně lze říci, ţe empirické zkoumání skutečného průběhu jednání, a 

tedy jeho uváţenost, plánovanost či rozhodování mezi alternativami, je v případě 

volby dopravního prostředku značně problematické. Výzkumník totiţ nemá 

přístup k myšlenkám aktéra v okamţiku jednání.  I kdyby snad byl přítomen 

experimentu in vivo
17

 či nějakého z Garfinkelových narušujících experimentů, 

vzhledem k tomu, ţe volby dopravního prostředku nejsou většinou jedinci 

verbalizované, o organizaci kaţdodenního ţivota jednotlivce by se příliš 

nedozvěděl. Chceme-li prozkoumat kaţdodenní volbu dopravního prostředku, a 

koneckonců jakéhokoliv rutinního jednání z hlediska jednotlivých významů 

racionality, jsme odkázáni na líčení proběhnuvšího jednání a pozorování jeho 

okolností. Jak ukazuji v kapitole 3, přestoţe nemá výzkumník ţádný přístup 

k myšlenkám provázejícím samotný výkon jednání, analýza líčení minulých 

událostí nám řekne mnohé o povaze racionality kaţdodenního jednání a pomůţe 

rozhodnout se, jaké předpoklady o kaţdodenním volbě dopravního prostředku lze 

povaţovat za platné. Šest Schützem jmenovaných aspektů racionality 

kaţdodenního jednání mi slouţí jako východisko pro následující diskuzi o povaze 

kaţdodenní volby dopravního prostředku. Kromě nich se zamýšlím i nad mírou 

reflexe nebo orientace jednání na účel. 

 

Uváženost 

Rutinní jednání v kaţdodenním ţivotě je podle Schütze uváţené pouze do té míry, 

do jaké se vztahuje zpět k původnímu aktu úvahy, která kdysi předcházela tvorbě 

pravidla nebo vzorce, který je nyní brán jedincem jako standard pro jeho vlastní 

jednání. Na druhou stranu uváţený také znamená „dramatický převrat 

v představivosti o různých navzájem si konkurujících směrech jednání“. V tomto 

smyslu slova nelze podle Schütze klasifikovat kaţdodenní jednání jako racionální. 

Naopak, charakteristickým rysem rutinního jednání je právě skutečnost, ţe otázka 

volby nevstupuje do vědomí aktéra. V otázce uváţenosti rutinního jednání stojí 

                                                 
17

 Přesto by z hlediska empirického výzkumu mohly být vhodným předmětem zkoumání například 

situace, kdy jednotliví členové rodiny vyjednávají o tom, kdo, kdy a proč pouţije jediný dostupný 

automobil. Nicméně k takovým vyjednáváním nedochází kaţdý den, a tak by bylo obtíţné takový 

výzkum uspořádat. 
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Schütz a Collins v opozici k Giddensovu a Colemanovu aktivnímu aktérovi  

chápajícímu a reflexivně monitorujícímu své jednání v probíhajícím čase.  

Podle Giddense jsou jedinci aktivní při zvládání kaţdodenních situací a 

neaplikují pravidla z příručního vědění mechanickým způsobem. Analogické 

situace, v nichţ se objevily komplikace, vedou k vnímání, jejich interpretaci, 

hodnocení, racionalizaci i reflexi. Tyto procesy, které mohly proběhnout 

v minulosti buď jen na úrovni praktické zkušenosti, nebo na úrovni diskurzivního 

vědomí, se v jisté podobě ukládají do pravidel vyuţitelných pro analogické situace 

v příručním vědění. Naše zdánlivě mechanicky opakované nastoupení do auta tak 

s velkou pravděpodobností obsahuje mnohé prvky našeho předchozího 

rozhodování o tom, proč pouţít právě tento dopravní prostředek, navzdory tomu, 

ţe v současné situaci o svém chování vůbec neuvaţujeme, natoţ abychom byli 

schopni své důvody vyjádřit slovně.  

Přestoţe tedy důvody našich voleb (jednacích aktů) při kaţdodenním 

fungování nijak neformulujeme a mnohdy je ani nedokáţeme verbalizovat, 

přijmeme-li Giddensovu představu aktéra nadaného reflexivitou, můţeme 

předpokládat, ţe jisté důvody pro daný typ jednání v analogické situaci jsou 

v našem příručním vědění obsaţeny. To znamená, ţe nikoliv výběr analogické 

situace ze zásoby příručního vědění je uváţený, ale ţe do jisté míry uváţené jsou 

samy předpisy, zvyky a tradice  a pravidla obsaţená v příručním vědění. 

Becker tvrdí, ţe vyhledávání nových informací je nákladné, a proto 

jednáme často ze zvyku a proto přisuzuje mechanismus úvahy i jednání ze zvyku. 

V případě Beckerovy teorie racionální volby je však nutno upozornit, ţe jeho 

předpoklad o volbě předcházející jednání je obhajován především z pozic 

metodologických a nikoliv ontologických. 

Pouţití dopravního prostředku na kaţdodenní cesty je jistě v mnoha 

případech neuváţené. Nicméně častěji pouţijeme dopravní prostředek bez uváţení 

ve zcela rutinních situacích, jako jsou ranní cesty do práce nebo doprovod dětí do 

školy, které mohou být zcela identické jako předchozí cesty. Tam, kde pro nové 

chování nebude v příručním vědění existovat dostatečně blízká analogie, třeba 

proto, ţe se změní okolnosti rutinního chování např. v důsledku uzavírky silnice, 

změny jízdního řádu, jízdného, ceny pohonných hmot, regulace dopravy při 

smogové situaci a podobně, budeme více přemýšlet o tom, jakým způsobem 

cestovat. 
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Plánovanost 

Podle Schütze jsou rutinní činy plánované či projektované, pouze chápeme-li je 

jako pomocné prostředky k dosaţení dlouhodobých cílů, které se nacházejí mimo 

úroveň rutiny, anebo jsou-li standardizovanými prostředky ke standardizované 

skupině cílů. Má-li být tedy kaţdodenní mobilita a volba dopravního prostředku 

plánovaná, měli bychom být schopni identifikovat jejich cíle, účel či širší smysl, a 

to alespoň v dlouhodobém horizontu opakování určité rutiny.  

Co se týče obecné povahy cíle či účelu mobility jako takové, nalezneme 

v literatuře zcela protikladné názory. Na jedné straně dopravní inţenýři, např. 

reprezentanti tzv. přístupu zaloţeném na činnosti (activity based approach), o 

němţ podrobněji pojednávám v kapitole 3, [např. Arentze et al. 1997, McNally 

2000] i někteří sociologové tvrdí, ţe mobilita sama o sobě není cílem, nýbrţ 

pouze prostředkem k realizaci jiných aktivit. Urry [2000] tvrdí, ţe podstatou 

fyzického cestování osob za prací, volným časem, rodinným ţivotem a potěšením 

jako jednoho z pěti typů mobility
18

 je lidská potřeba být fyzicky přítomen na 

témţe místě jako jiní lidé. 

Jiní autoři naopak akcentují svébytný význam mobility. Podle Root [2003] 

by bez zvláštní hodnoty mobility bylo stěţí moţno vysvětlit mnoţství finančních 

prostředků, které jedinci vydávají na pořízení auta a kolik času dobrovolně tráví 

v dopravě. Mokhtarian a Salomon [2001] tvrdí, ţe člověk je nadán vnitřní touhou 

cestovat, a Ory et al. [2004] toto tvrzení dokládají výsledky šetření cestovního 

chování v San Francisku, kde 50 % dotázaných uvedlo, ţe má pozitivní uţitek 

z cestování a netouţí po sníţení cestovního času. 

Co se týče volby dopravního prostředku, nacházíme tvrzení o zvláštní 

hodnotě cestování pro ty, kteří cestují autem. Mann a Abraham [2006] 

argumentují, ţe cestování autem má pro své uţivatele samostatnou hodnotu, jinak 

by podle nich bylo totiţ stěţí vysvětlitelné, proč regulační pokusy učinit 

hromadnou dopravu cenově výhodnější, spolehlivější a dostupnější nadále 

                                                 
18

 Urry [2000] celkem rozlišuje 5 vzájemně provázaných typů mobility. Patří mezi ně:  

- fyzické cestování osob za prací, volným časem, rodinným ţivotem a potěšením, které zahrnuje i 

migraci a únik, 

- fyzický pohyb předmětů k výrobcům, spotřebitelům a maloobchodníkům, 

- imaginativní cestování na jiné místo prostřednictvím vzpomínek, textů, obrázků, televize a filmu, 

- virtuální cestování (často v reálném čase) prostřednictvím internetu, překračující geografické a 

sociální vzdálenosti a 

- komunikativní cestování prostřednictvím osobních zpráv předaných dopisem, pohlednicí, 

telefonem, emailem, zprávou SMS nebo prostřednictvím videokonferencí. 
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selhávají. Gartman [2004] tvrdí, ţe vlastnictví a způsob pouţívání automobilu je 

v současném postfordovském (postmoderním) období projevem příslušnosti 

k nějaké subkultuře, tj. skupině existující na netřídním základu. V tom se tento 

specifický typ spotřeby liší od předfordovského období, kdy byl výrazem 

distinkce a fordovského období masové kultury. Podle řady dalších autorů 

poskytuje jízda autem mnohé pozitivní emoce. Mezi ně patří pocit soukromí, 

domáckosti, pocit osvobození, zplnomocnění, sociální inkluze, vášeň nebo pocit 

euforie [Hochschilds 1983, 2003]. Z hlediska kaţdodenního (rutinního) cestování 

a volby dopravního prostředky je však otázkou, nakolik výše uvedené pozitivní 

symbolické a emocionální přínosy představují (dlouhodobé) cíle nebo účely a tedy 

příčiny v kauzálním vztahu, na jejichţ základě by bylo moţné volbu dopravního 

prostředku vysvětlit či dokonce predikovat. Spíše neţ o dlouhodobé cíle mimo 

úroveň rutiny, na jejichţ dosaţení by bylo naše kaţdodenní jednání vědomě 

orientováno, se v případě emocionálních proţitků a symbolických vyjádření 

spojených s pouţíváním automobilu jedná o více či méně zamýšlené důsledky 

jednání. V jednání konkrétních osob můţe být účelový motiv emocí a symbolů 

přítomen méně či více. Vzhledem k tomu, ţe rozlišení mezi cíly/účely a 

prostředky je navíc ideálně typickou konstrukcí, nemusí být empiricky moţné oba 

aspekty jednání navzájem oddělit. 

Nicméně jako plánované a na dlouhodobý cíl orientované lze chápat 

rutinní jednání člověka, který téměř vţdy cestuje pěšky, na kole nebo hromadnou 

dopravou, protoţe povaţuje za důleţité, coţ je jeho postoj, aby svým způsobem 

cestování působil co moţná nejmenší negativní dopady na ţivotní prostředí. 

Samotný cíl či plán se tedy nevytváří znovu při kaţdém rutinním jednání, ale je 

v něm přítomen „pouze“ v podobě pravidla, předpisu nebo zvyku 

sedimentovaném v příručním či praktickém vědění, které jedinec aplikuje na 

všechny analogické situace. Podobně můţeme jako plánované jednání označit, 

kdyţ ředitel nějakého oddělení ve firmě jezdí téměř vţdy do práce svým novým 

SUV,
19

 aby posílil svou nadřízenou pozici. 

Většina našich kaţdodenních voleb, jakým dopravním prostředkem jet do 

práce, na nákup nebo pro děti do školky, není plánovaná bezprostředně před 

samotným jednáním. Není-li však jednání bezprostředně plánované, nelze ani 

                                                 
19

 Zkratka pro sport utility vehicle. 
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předpokládat, ţe by jednotlivec kalkuloval své přínosy nebo prospěch spojený 

s tím kterým typem jednání anebo hodnotil, jak efektivní bude vynaloţení různých 

prostředků vzhledem k pravděpodobnosti dosaţení zamýšlených cílů 

bezprostředně před zahájením určitého jednání. To nicméně nevylučuje, ţe by 

plánoval, hodnotil či dokonce kalkuloval své opakující se jednání alespoň čas od 

času. Proto se jen stěţí naše kaţdodenní jednání nevztahuje k vůbec ţádným 

dlouhodobým cílům mimo úroveň rutiny. Naopak na základě výsledků obou typů 

empirických šetření dokládám, ţe v případě volby dopravního prostředku lze 

velice často nalézt právě některé z výše uvedených dlouhodobých cílů. 

Pokud bychom však uvaţovali o plánech přítomných v jednání v rámci 

Beckerovy teorie maximalizace uţitku, pak lze v kaţdodenní volbě dopravního 

prostředku najít standardizované prostředky k dosaţení standardizovaných cílů. 

Standardizovaný cíl by představovala maximalizace uţitku v podobě co největší 

cestovní rychlosti, resp. nejkratšího cestovního času, největšího komfortu, 

bezpečí, společenského uznání spojeného s pouţíváním určitého dopravního 

prostředku, minima negativních vlivů na dopravní prostředí či jejich kombinace. 

V rámci Beckerovy teorie by standardizovaný prostředek představovala právě 

samotná volba dopravního prostředku. Jedinec by pak podle Beckera jednal, „jako 

by kalkuloval“ maximální uţitek spojený s jednotlivými alternativami. 

Přestoţe můţeme v literatuře i empirii identifikovat řadu obecných cílů, 

účelů a hodnot svázaných s cestováním anebo pravidelnou volbou dopravního 

prostředku, neznamená to, ţe by byly uvědomělou součástí průběhu kaţdého 

opakování tohoto typu jednání, a tedy jednou stranou kauzálního vztahu jednání. 

Schützova představa dlouhodobých plánů přítomných v kaţdodenním jednání tak 

spíše odpovídá Weberově konceptu orientovaného jednání a jak naznačila 

předchozí diskuze, praktické účely lze jen stěţí striktně oddělit od hodnot či 

pozitivních vedlejších účinků. 

 

Volba mezi různými alternativami 

Co se týká volby mezi různými alternativami, můţeme své kaţdodenní jednání 

chápat jako výběr. Výběr však „nutně nemusí zahrnovat vědomou volbu mezi 

alternativami, která předpokládá úvahu, vůli a preference“ [Schütz 1976: 78]. 

Podle Schütze nepatří jasné oddělení alternativních prostředků v přísném smyslu 

formální logiky k typickému stylu kaţdodenních myšlenek. Taktéţ nemůţeme 
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předpokládat, ţe vědomí alternativ je nutně dáno a priori kaţdému lidskému 

jednání. 

Podle Schütze by tak jedinci při realizaci mnoha cest postupovali podle 

zvyku obsaţeného v zásobě příručního vědění bez přítomnosti úvahy, vůle či 

formulovaných preferencí. Ţe existuje více alternativ, jakým způsobem cestovat, 

si mohou jedinci uvědomit opět pouze na úrovni diskurzivního vědomí, a tedy 

spíše v kritických situacích či situacích, pro něţ v zásobě příručního vědomí 

nenacházejí příliš vhodné analogie. Jak uţ jsme naznačili výše, rozdíly bychom 

opět našli mezi plánovaným a neplánovaným jednáním. U jedince s lépe 

formulovanými cíli na úrovni diskurzivního vědomí bychom spíše očekávali, ţe 

operoval s různými alternativami k jejich dosaţení, respektive porovnal různé cíle, 

jak například posílit prestiţ či minimalizovat dopady na ţivotní prostředí. Na 

tomto místě se objevuje otázka, nakolik jsou alternativy implicitně přítomné 

v našem praktickém vědění jako pozůstatek minulých úvah ovlivňujících jiţ 

sedimentovaná pravidla, tradice a zvyky, které v rutinních situacích aplikujeme 

pomocí analogie. 

 

Rozumnost 

Podle Schütze jednáme v kaţdodenním ţivotě rozumně do té míry, do jaké 

vyuţíváme předpisy, které nalezneme ve své zásobě příručního vědění pro 

analogickou situaci. Ale racionální jednání často znamená vyhnout se mechanické 

aplikaci precedentů a hledání nových způsobů, jak zvládnout situaci. Podle 

Giddense je jedinec nadán touto schopností aktivně konat. Znalé a zběhlé chování 

v rutinních situacích je výsledkem naší schopnosti chápat co činíme, zatímco to 

činíme. 

Hovoříme-li tedy o pouţití dopravního prostředku na kaţdodenní cestu 

např. do práce, nepředpokládáme, ţe by jedinec kaţdé ráno navzájem poměřoval 

všechny dostupné
20

 moţnosti jak se do práce dopravit a ještě zjišťovat aktuální 

informace zachycující šance, ţe bude výsledek jeho volby právě v tento den 

v naprostém souladu s jeho nároky (stanovenými preferencemi) na mnoţství 

vynaloţeného času, finanční náklady, komfort, bezpečnost nebo prestiţ. Jedinec 

s největší pravděpodobností prostě pojede tak, jak v předchozí den. 

                                                 
20

 Sama dostupnost je jiţ výsledkem posuzování. 
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Pravděpodobněji tak ale učiní v případě, ţe se předchozí analogická cesta obešla 

bez větších komplikací v podobě tramvaje přeplněné k zalknutí, nepohybující se 

kolony aut a ţe například od předchozí cesty nedošlo k zásadním změnám v ceně 

jízdního, cenách pohonných hmot, uzavření komunikací, výstavbě trasy metra 

nebo změnám v umístění zaměstnání či pořízení nového automobilu, a v případě, 

ţe se tento den jedná o identickou cestu jako v den předchozí. Obtíţe provázející 

rutinní opakování způsobu dojíţdění vlastně představují tlak na vnímání daného 

způsobu jako nadále rozumného. Je pravděpodobné, ţe v případě, kdy okolnosti 

zpochybňují rozumnost rutinně opakovaného způsobu cestování, bude tento 

způsob ve vědomí aktéra konfrontován s ostatními známými způsoby cestování 

(alternativami). Jedinec tak bude po nějaké době usilovat o to, je-li toho moţné 

dosáhnout pro něj přijatelnou změnou jednání, aby mohl vlastní rutinní jednání 

opět povaţovat za rozumné. V některých případech ale nedojde ke změně jednání, 

ale pouze s pomocí zdůvodňování a argumentace v individuálním vědomí 

(racionalizace) bude nastolen soulad mezi jednáním a postoji. Spíše se tedy změní 

individuální postoje k různým způsobům jednání. Další variantou je, ţe se 

nepodaří nastolit soulad mezi jednáním či postoji a jedinec své jednání za 

rozumné povaţovat nebude. Jak ukazují data z kvalitativního šetření, jen zřídka 

jedinci své jednání líčí jako nerozumné. Na druhou stranu ale také poměrně dobře 

dokáţí vysvětlit, proč je jejich stávající jednání rozumnější neţ jednání minulé. 

Otázka rozumnosti představuje vlastně problém efektivity jednání 

z hlediska situačních omezení, ať uţ je představují fyzické podmínky, dostupné 

prostředky nebo normativní sloţky jednání, a svobodné vůle, tedy selektivních 

mechanismů, které určují individuální cíle nebo hodnotí dostupné prostředky. 

Rozumná pak je především organizace (koherence nebo logika) těchto sloţek 

jednání, a to nikoliv nutně bezprostředně předcházející jednání, ale i jen 

sedimentovaná ve formě vzorců v příručním vědění anebo jako výběr vhodné 

analogie z příručního vědění. Jako rozumné vzhledem k podmínkám, 

prostředkům, normativní a voluntaristické sloţce můţe své jednání chápat sám 

jedinec, ale i vnější pozorovatel. 

U volby dopravního prostředku se otázka po rozumnosti jednání vynořuje 

především tehdy, kdyţ pozorujeme, jak někteří jedinci cestují stejným dopravním 

prostředkem, zpravidla autem, nehledě na okolnosti (charakteristiky) té které 

cesty. Uvedu dva příklady, kdy je i takové jednání rozumné, a to jak pro 
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samotného aktéra, tak vnějšího pozorovatele. Za prvé je to v případě, ţe důvodem 

důsledného pouţívání automobilu je silná potřeba
21

 flexibility z hlediska destinace 

a času konání cesty, jako např. u pojišťovacího agenta objíţdějícího své klienty 

nebo inţenýra vykonávající stavební dozor na stavbách nacházejících se na 

různých místech. Tím druhým případem volby auta, nehledě na podmínky, resp. 

vlastnosti alternativ (jako je cena, trvání cesty, komfort, atd.), je dlouhodobá 

snaha jedince a tedy jeho cíl dosáhnout co největšího společenského uznání, a to 

za předpokladu, ţe pouţívání automobilu, jeho typu a značky, k vyššímu 

společenského uznání skutečně přispívá. 

Uvedení těchto dvou příkladů můţe vyvolávat dojem, ţe pro kaţdý typ 

volby dopravního prostředku lze nalézt libovolné důvody, proč ho jedinec můţe 

vnímat jako rozumný. Zčásti tomu tak skutečně je. Na základě analýzy 

kvalitativních i kvantitativních dat (podrobněji v kapitolách 4 a 5) ukazuji, ţe 

nejčastějším typem rozumnosti kaţdodenní volby dopravního prostředku je volba 

zohledňující: a) charakteristiky dostupných alternativ (trvání cesty a náklady) 

posuzovaných v dlouhodobém horizontu, b) ekonomická omezení a c) 

uspokojující prací vyvolanou potřebu flexibilně volit destinaci a čas cest, a to 

v různých skupinách v různé míře. Například potřeba moci pruţně volit destinaci 

a čas cesty sice s velkou pravděpodobností vede k cestě autem bez ohledu na její 

trvání a finanční náklady, ale vyskytuje se pouze u menší části populace. 

Nalezneme-li však pro různé orientace a společenské skupiny vhodné indikátory, 

poslouţí poměrně dobře k vysvětlení i predikci volby dopravního prostředku.  

 

Logičnost 

Podle Schütze jako logické nelze kaţdodenní jednání označit ve smyslu získání 

formální platnosti uznané někým jiným [Schütz 1976]. Jednání je platné a 

srozumitelné pouze ve vztahu k situaci mluvčího a postavení v jeho proudu 

myšlenek. V tomto pragmatickém smyslu není kaţdodenní jednání podle Schütze 

postaveno na dichotomii „pravda-nepravda“ ale „pravděpodobné-

nepravděpodobné“ v kontextu našich praktických zájmů. Schützovo kritérium 

logičnosti jednání je značně restriktivní. Pokud by bylo jednání doslova platné a 

srozumitelné pouze ve vztahu k situaci mluvčího a postavení v jeho proudu 
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 Potřeba je průnikem jak objektivních okolností (časového rozvrhu aktivit), tak preferencí či 

postojů. 



 43 

myšlenek, pak bychom nejen obtíţně nacházeli metodologický nástroj, s jehoţ 

pomocí by bylo moţné logiku kaţdodenního jednání zkoumat, ale zpochybňovali 

samu existenci intersubjektivity jako „toho, co není vázáno pouze na jeden 

subjekt, ale co je vlastní, společné, co je sdíleno mnoha jinými subjekty…“ [VSS: 

446] a tedy tvoří základní východisko společenských věd. 

Stejně ale jako v případě rozumnosti můţeme uvaţovat nejen o tom, jak 

(konzistentně) se jeví jednání samotnému aktérovi v dané situaci, ale taktéţ jeho 

pozorovateli na základě znalostí aktéra, jeho cílů nebo praktických zájmů a 

situace, ve které jedná. Relevantní otázkou samozřejmě zůstává, nakolik 

rozumnost a logičnost jednání tak, jak ji vnímá sám jednající, odpovídá 

perspektivě vnějšího pozorovatele.  

Moţnost alespoň zprostředkovaně (prostřednictvím líčení minulého 

jednání) zachytit vnitřní strukturu zkoumaného jednání je nezbytným 

předpokladem jakéhokoliv vysvětlení či predikce. Při analýze konkrétních dat 

(líčení) však musíme být navýsost obezřetní, neboť líčení, jak tvrdí Giddens, 

můţe obsahovat řadu argumentačních manipulací a ex post racionalizací minulého 

jednání. Povaţujeme-li však jednání za alespoň z části rozumné, znamená to, ţe 

obsahuje jistou (logickou) strukturu, na jejímţ základě se zkušenosti ukládají do 

příručního vědění jako „nadějné“ analogie, anebo jsou naopak na základě takové 

logické struktury vybírány a aplikovány na srovnatelné situace v současnosti. 

Pokouším se ukázat na výsledcích kvalitativního empirického šetření 

v kapitole 5, ţe mezi jedinci, resp. jejich skupinami neexistují ve zdůvodňování 

volby dopravních prostředků pouţitých na kaţdodenní cesty velké rozdíly. 

Nacházím více méně konečný počet typů zdůvodnění volby dopravního 

prostředku, které přesahují subjektivitu kaţdého jednotlivého aktéra. Jako 

pozorovateli kaţdodenní volby dopravního prostředku se mi tak, sice s omezenou 

mírou přesnosti, daří přiřadit pozorovanému jednání jistou logickou strukturu a 

tedy smysl. 

 

Předpověditelnost 

Podle Schütze je kaţdodenní jednání předpověditelné ve smyslu 

pravděpodobnosti a nikoliv jistoty. O tomto tvrzení není nutné na tomto místě 

příliš diskutovat. Stochastický charakter je ostatně typický pro celou řadu jevů, 

které jsou předmětem zkoumání nejen sociálních věd.  
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Ve své práci a především ve 4. kapitole usiluji právě o to ukázat, ţe volba 

dopravního prostředku na pravidelné cesty, byť se jedná o velmi rutinní jednání, 

obsahuje více méně konzistentní strukturu zahrnující aktéra, jeho situaci včetně 

omezujících podmínek a dostupných prostředků a cílů, a jako takovou ji lze 

poměrně spolehlivě predikovat. 

 

Výzkumný program a teoretická východiska: fenomenologie a racionální volba 

 

Vezmeme-li v úvahu všechny významy pojmu racionální, „můţeme tvrdit, ţe na 

této [kaţdodenní] úrovni je jednání v nejlepším případě částečně racionální a ţe 

racionalita má mnoho stupňů“ [Schütz 1962: 31]. „Nicméně by bylo mylné 

vyvodit, ţe racionální volby neexistují ve sféře kaţdodenního ţivota“ [Schütz 

1976: 9]. „Není pochyb o tom, ţe „racionální činy“ spolu se svými antitezemi 

definovanými Maxem Weberem jako „tradiční“ či „habitualizované“ činy, 

reprezentují spíše ideální typ, který lze jen zřídka v jejich čisté formě nalézt 

v kaţdodenním ţivotě“. [Schütz 1976: 69]. Přestoţe podle Schütze není 

racionalita typickým rysem kaţdodenního jednání, musíme při snaze porozumět 

sociálním faktům usilovat o jejich zařazení „do schématu lidských motivů, 

lidských prostředků a cílů, plánů a tedy kategorií lidského jednání. „Výzkumník 

se musí ptát, jaký typ lidského myšlení lze zkonstruovat a jaké typické myšlenky 

je mu nutné přiřadit, abychom mohli vysvětlit problém, který nás zajímá, jako 

výsledek jeho činnosti v rámci srozumitelných vztahů (postulát subjektivní 

interpretace) [Schütz 1976: 85]. Chceme-li navíc klasifikovat konkrétní typ 

jednání, například kaţdodenní volbu dopravního prostředku, z hlediska 

racionality, je vţdy navíc třeba upřesnit, jaký význam slova racionální máme na 

mysli a zda se vztahuje k ontologické povaze daného jednání, či tvoří teoretické 

předpoklady empirického výzkumu, jehoţ cílem je jednání vysvětlit. 

Volba metodologie v této práci je zaloţena na předpokladu, ţe přestoţe je 

volba dopravního prostředku rutinním sociálním jednáním, lze ji povaţovat za 

alespoň zčásti racionální. Přitom není nutné předpokládat, ţe jedinec pokaţdé, 

předtím neţ jedná, zvaţuje všechny dostupné alternativy, ani ţe má úplné 

informace. Za racionální stačí povaţovat pouze pravidla uloţená na základě 

předchozích zkušeností v příručním vědění a způsob, jakým jsou příslušná 

pravidla uplatňována na analogické situace. Přesto nebo právě proto, ţe není 
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racionalita typickým rysem kaţdodenního jednání, snaţím se individuální 

mobilitě porozumět tím, ţe volbu dopravního prostředku zařadím do schématu 

lidských motivů, prostředků a cílů, a tedy kategorií lidského jednání. Jako 

výzkumník hledající aktuální porozumění se snaţím zrekonstruovat typy lidského 

myšlení provázející kaţdodenní mobilitu, a to v kontextu konkrétních podmínek a 

situačních omezení. Model náhodného uţitku, ze kterého vycházím v kvantitativní 

analýze dat, pak stojí pouze na předpokladu, ţe jednotlivec s největší 

pravděpodobností volí alternativu, která mu přináší největší uţitek, a tedy 

představě omezené racionality. Přitom kromě ušetřeného času a nákladů přispívá 

k uţitku i pohodlí, soukromí, pocity osvobození, zplnomocnění, moci nebo síly, 

které pouţití toho kterého dopravního prostředku přináší. 

Volbu dopravního prostředku zkoumám ze dvou perspektiv: a) statistické a 

b) behaviorální. Statistická analýza zaloţená na modelu náhodného uţitku a 

vyuţívající multinomického modelu logit přináší statický pohled na volbu 

dopravního prostředku bez ohledu na to, jaké změny v chování, zdůvodňování či 

racionalizace vedly k tvorbě právě této, v daném okamţiku platné, rutiny. S její 

pomocí vysvětluji volbu dopravního prostředku na základě situačních omezení a 

rozdílů mezi společenskými skupinami. Odhadnuté parametry v modelu 

náhodného uţitku popisují v kvantifikované podobě efekty charakteristik cest, 

infrastrukturních omezení, sociodemografických a ekonomických charakteristik 

jednotlivců a jejich domácností na volbu dopravního prostředku. Rozdíly 

v chování společenských skupin jsou z velké části projevem toho, ţe situační 

omezení dopadají na některé společenské skupiny ve větší a na jiné v menší míře. 

Neboli pro různé skupiny jsou různé cestovní alternativy, např. auto, relativně 

méně výhodné neţ pro jiné. Statistická analýza tedy v kvantifikované podobě 

popisuje souvislosti mezi cestovním chováním, moţnostmi a zázemím příslušníků 

různých společenských skupin. Podle dostupných měkkých proměnných ale 

odhaluje i některé rozdíly mezi skupinami, které jsou tvořeny „pouze“ různými 

preferencemi ţivotního stylu a s ním spojenými typy mobility. V posledním kroku 

proto model obohacuji také o dva latentní faktory charakteristiky bydliště v 

podobě dopravní dostupnosti a městského charakteru. Latentní faktory zachycující 

rozdíly v preferovaném typu bydliště sice zvyšují explanační sílu modelu, jejich 

vyuţitelnost, stejně jako vyuţitelnost různých postojových indikátorů, má však 

jistá omezení při predikci. 
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Vyuţití modelu náhodného uţitku v kvantitativním šetření jsem zvolila 

proto, ţe mne zajímá velikost efektu nejvýznamnějších determinant volby 

dopravního prostředku u různých společenských skupin a ţe tak hledám statistické 

vysvětlení. Usiluji tedy o předloţení výsledků, které jsou nejen platné pro 

obecnou populaci, a nikoliv pouze specifické případy, ale taktéţ srovnatelné 

s obdobnými studiemi v zahraničí. Pro vysvětlení volby dopravního prostředku 

jsem zvolila model omezeně racionálního chování, který je sice zaloţen na 

některých restriktivních předpokladech o povaze jednání, má však dvě podstatné 

výhody. První výhodou je praktická vyuţitelnost modelu v empirickém výzkumu 

díky standardně operacionalizovaným proměnným. Druhou výhodou je vzhledem 

k zahrnutí situačních podmínek do modelu jednání vyuţitelnost výsledků 

modelování při případném návrhu opatření usilujících o odstranění organizačních 

problémů v dopravě a sníţení negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí a 

zdraví obyvatelstva v konkrétních městských lokalitách. Závěry kvantitativního 

šetření, obsahující stabilní, přesně měřitelné a známé charakteristiky, lze s jistými 

omezeními zobecnit i na jiné lokality. Kromě toho, výsledky odhadů v modelu 

náhodného uţitku umoţňují odhadnout změnu chování – změnu poptávky či tzv. 

dělby přepravní práce, změní-li se např. ceny pohonných hmot a jízdného, délka 

dopravní zácpy nebo příjmy obyvatelstva. Pouţitý model náhodného uţitku je 

vzhledem k cíli mé disertační práce adekvátní, neboť: 1) je dostatečně deskriptivní 

– dobře popisuje skutečnost, byť nikoliv vyčerpávajícím způsobem, 2) je 

abstraktní – popisuje skutečnost nehledě na okolnosti a 3) především je 

operacionální a tedy obsahuje proměnné, které lze stejně jako vztahy mezi nimi 

měřit.  

Protoţe s pomocí statistické analýzy nedokáţi vysvětlit, jakým způsobem 

situační omezení ve skutečnosti u těch či oněch osob vedou k určitému typu 

jednání, ani tu část jednání, kterou s pomocí omezení vysvětlit nelze, doplňuji ho 

o kvalitativní šetření, které poskytuje behaviorální vysvětlení. V něm se také 

zaměřuji na proces tvorby a změny rutiny. Výsledky této analýzy vyuţívající 

biografické a polostrukturované rozhovory o okolnostech změny místa bydliště 

ukazují, ţe dopravní dostupnost hraje pro různé typy obyvatelstva při rozhodování 

různě velkou roli a ţe se tedy volba dopravního prostředku různých skupin 

podstatně liší mírou či typem racionality. Je moţné pozorovat, ţe někteří jedinci v 

rutinní volbě primárně zohledňují trvání cesty a náklady spojené s různými 
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dopravními prostředky více a jiní méně. Navíc orientace jednání na mnoţství času 

a peněz na něj vynaloţených nemusí být ve stejné míře přítomná ve všech 

okamţicích vytváření rutiny. Po zásadní změně infrastrukturních podmínek pro 

cestování, vyvolané v mém výzkumu změnou bydliště, následují fáze, v nichţ 

mají jedinci  různé znalosti o dostupných alternativách a jejich charakteristikách. 

Rutinní jednání průběţně doprovází monitorování a hodnocení proběhnuvšího 

jednání, reflexe, nakolik jsou uspokojeny individuální poţadavky na finanční a 

časovou náročnost jednání. Jsou-li postoje a jednání nekonzistentní, přizpůsobují 

se postupně rutiny novým podmínkám, v nichţ jednání probíhá. Přestoţe tak 

můţeme pozorovat postupný proces, při němţ jedinci sniţují mnoţství finančních 

nákladů a času, k jejichţ vynakládání je nutí nové podmínky, resp. nové 

informace o nich, z hlediska vyuţití informací se vţdy jedná o omezenou 

racionalitu. 

Kvalitativní analýza tedy ukazuje, ţe proces porovnání alternativ není 

jediným způsobem, jakým dochází k volbě dopravního prostředku. Identifikuji i 

skupiny osob, u nichţ je volba dopravního prostředku součástí konzistentního 

urbánního nebo suburbánního ţivotního stylu, anebo ty, kteří pouţívají jediný typ 

dopravního prostředku – většinou automobil - bez ohledu na existující alternativy 

či existující podmínky. Oddělíme-li z této skupiny ty, kteří svou volbu zdůvodňují 

tím, ţe musí uskutečnit mnoţství cest do různých destinací a podle potřeby si volit 

také dobu cesty, zbývá skupina osob, jejíţ cestovní chování nelze vysvětlit jinak 

neţ nereflektovanou reprodukcí zvyku jako přirozené součásti určitého habitusu. 

Přestoţe tedy kvalitativní šetření vysvětluje jednak kauzalitu vztahu mezi 

prostorovými omezeními a volbou dopravního prostředku, vznik a způsob 

usazování určité rutiny vyvolané změnou ţivotních okolností a ukazuje, ţe se při 

volbě dopravního prostředku projevují různé sféry racionality, a doplňuje tak 

vhodně statistické vztahy, vysvětlení volby dopravního prostředku, které 

poskytuje, není vyčerpávající. Především poskytnutá analýza nepřináší objasnění 

původu různých preferencí či postojů k volbě dopravního prostředku nebo 

ucelenému ţivotnímu stylu ani mechanismy jejich reprodukce. Jsem si vědoma 

toho, ţe se jedná o významné omezení mých závěrů z hlediska změny chování 

jako důsledku proměny dominantních společenských hodnot, přesvědčení, 

ideologií či diskurzů. I kdyţ nelze pomocí vybraných metod zachytit všechny 

aspekty volby dopravního prostředku vyčerpávajícím způsobem, umoţňují 
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předkládané výsledky činit kvalifikované úvahy o tom, co je v české společnosti 

zdrojem pozorovaných preferencí a jaké jsou další strukturální souvislosti. 
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II: PROMĚNY MĚSTSKÉHO PROSTORU JAKO PODMÍNEK PRO CESTOVÁNÍ – 

PŘÍKLAD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBDOBÍ OD ROKU 1989 

 

V úvodu své práce jsme uvedla, ţe jedním z primárních cílů mého studia je 

s pomocí analýzy empirických dat popsat determinanty volby dopravního 

prostředku u dospělé populace vybraných českých měst. Model volby dopravního 

prostředku, který prezentuji v kapitole 4, vysvětluje pravidelné dojíţdění osob 

v rámci dvou typů struktur. Tou první je prostorová struktura města či městské 

aglomerace, tou druhou je struktura více méně stabilních preferencí týkajících se 

cestování a bydlení. Otázku původu a proměny preferencí ponechávám při 

interpretaci dat v obou empirických šetřeních stranou a pouze v rovině úvah se k 

ní vracím v samém závěru práce. U problematiky proměny prostorové struktury 

městských aglomerací a jejího vztahu k volbě dopravního prostředku se však 

krátce zastavím. Ze všech moţných souvislostí prostorové proměnny městských 

aglomerací v procesech transformace, globalizace či postindustriálních změn se ve 

svém výkladu opřeném o aktuální statistická data a práce domácích sociálních 

geografů zaměřuji na skutečnosti související s volbou dopravního prostředku při 

pravidelných cestách po aglomeraci a tedy hlavní téma této práce (viz Úvod: 2. 

Výzkumný problém: volba dopravního prostředku). Analýzu komplexního přediva 

faktorů vedoucích k popisovaným změnám v migraci, stejně jako mobilitu 

z oblastí mimo území vybraných aglomerací, které můţe např. souviset se 

strukturálními proměnnami trhu práce, ponechávám jako téma pro samostatný 

empirický výzkum proměn mobility. 

 

Struktura jako podmínka a nezamýšlený důsledek jednání
22

 

 

Vezmeme-li prostorové uspořádání města jako skutečnost, která zásadně 

ovlivňuje naše rozhodování o tom, kam, kdy a jak cestovat, a v důsledku toho 

samo jednání, můţe se zdát, ţe se jedná o silně deterministickou a téměř 

neměnnou strukturu. Podíváme-li se ale na proměny městského prostředí, ve 

kterém ţijeme, byť pouze za období posledních dvaceti let, zaznamenáme v něm 

obrovské změny. Prostorové uspořádání sídel, dopravních komunikací nebo 

                                                 
22

 První verze dále předkládané analýzy proměnny prostorové struktury města a objemu osobní 

dopravy byla publikován v textu Braun Kohlová [2008b]. 
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umístění jednotlivých funkcí představuje stejně jako jiné společenské struktury 

zdroje nebo omezení, která významně determinují výkon našich kaţdodenních 

činností a s nimi spojené jednání. Protoţe se v případě prostorového uspořádání 

jedná o strukturu hmotnou, můţe se zdát, ţe její samotná existence je vysvětlením 

jejího trvání. Stejně jako u jiných společenských struktur je ale existence 

prostorového uspořádání podmíněna opakovaným výkonem činností, které 

struktura zpětně omezuje a tedy svou vlastní reprodukcí.  

Giddens [1976] spojuje povahu sociálního ţivota s aktivním subjektem, 

aktérem, který je sice determinován různými strukturami, ale je na druhé straně 

jejich jediným producentem. Je aktérem i determinovaným subjektem zároveň. 

Bez aktérovy činnosti by nebylo zdrojů, pravidel ani omezení, která vytyčují 

moţnosti jeho jednání. Struktury, i kdyţ ne nutně reflektovaně, se v procesu 

strukturace reprodukují v kaţdém okamţiku, kdy jedinec svou situaci v určitém 

čase a prostoru nějak interpretuje anebo jedná. Kdyţ se mu například bude zdát, 

ţe si za stejnou cenu, jako má malý byt ve městě, můţe pořídit mnohem větší dům 

za jeho hranicí, přispívá tak k produkci stále pokračující suburbánní struktury 

českých měst. Role aktéra při reprodukci struktury je tedy zároveň podstatným 

prvkem sociální změny. Kdyby se jednotlivci totiţ zdálo, ţe trávit kaţdý den tři 

hodiny v zácpě na příjezdové silnici do hlavního města je uţ příliš a ţe by přece 

jenom mohl uvaţovat o tom přestěhovat se do bytu ve městě, ovlivnil by naopak 

změnu, respektive úpadek stávající suburbánní struktury městského osídlení. 

Z perspektivy duality struktury, jako podmínek i nezamýšlených důsledků 

jednání, je třeba se dívat i na proměny českých měst a uvaţovat o jejich budoucím 

vývoji. Ukaţme si to na příkladu hlavního města Prahy, i kdyţ je třeba si uvědomit, 

ţe prostorové transformační procesy v praţské aglomeraci se mohou především 

v rozsahu lišit od obdobných procesů v ostatních aglomeracích České 

republiky.,Díky většímu rozsahu změn však můţeme na příkladě Prahy dobře 

ukázat mechanismus vzájemného ovlivňování dopravy a prostorové struktury 

města.
23

 Městské oblasti transformujících se zemí střední a východní Evropy prošly 

od roku 1989 nebývalým územním rozvojem. Zároveň v těchto zemích včetně 

České republiky došlo k obrovskému nárůstu dopravy a především individuální 

                                                 
23

 Prahu jsem jako příklad vztahu rozvoje dopravy a územní struktury zvolila především kvůli 

tomu, ţe je mi její prostředí důvěrně známé a ţe jsem v průběhu transformačního období sama 

pozorovala změny, kterými prochází. 
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automobilové dopravy [Ročenka dopravy Praha 2004]. Agregovaná statistická data 

naznačují, ţe rozpínání měst a k nim náleţejících rezidenčních lokalit úzce souvisí 

s nárůstem dopravy a podílem jednotlivých dopravních prostředků na tzv. dělbě 

přepravní práce. Spojovacím článkem mezi dlouhodobými změnami prostorové 

struktury měst, objemem a strukturou dopravy je dopravní dostupnost (access nebo 

accessibility) míst, v nichţ obyvatelstvo bydlí a pravidelně tráví čas. Percepci 

dopravní dostupnosti a její zohledňování při výběru rezidenčních a ostatních 

navštěvovaných lokalit představuje významné interpretační schéma [Giddens 1976: 

122], které je prostředníkem (modalitou) cestovního chování v procesu reprodukce 

prostorové struktury města. 

Dominantním znakem proměny českých měst a urbánních oblastí 

v posledních dvaceti letech je rozpínání měst do okolní venkovské krajiny a volné 

přírody v procesu suburbanizace [Sýkora 2001, 2002, Sýkora, Hrychová 2002, 

Hnilička 2005]. Rozpínání českých měst po roce 1989 se vyznačovalo především 

ne-industriální povahou a zahrnovalo hlavně rezidenční, komerční a 

technologický sektor. Nové rezidenční lokality jsou charakteristické samostatně 

stojícími či řadovými domy umístěnými v sousedství historických měst (např. 

Kunratice) a sídel vzniklých během předešlých fází suburbanizace (např. 

Černošice nebo Újezd nad Lesy), mnohdy také ale „na zelené louce“ (např. okolí 

Jesenice). Obyvatelé těchto nových suburbánních sídel pocházeli ze spíše 

homogenních skupin niţší a vyšší střední třídy, s vyšším stupněm vzdělání a 

ekonomického statusu, z niţších věkových skupin a s převáţně městským 

způsobem ţivota [Ouředníček 2002]. 

 Rezidenční suburbanizace se v porevolučním období projevovala dvěma 

protisměrnými pohyby obyvatelstva. Znamenala stěhování osob z ostatních oblastí 

republiky do regionu velké Prahy, zároveň byla provázena úbytkem populace 

v centrálních městských obvodech. Původní bytová zástavba v jádru města uvolnila 

rozsáhlé plochy administrativní a komerční funkci. Například v letech 2001-2008 klesla 

velikost populace v Praze 1, na jejímţ území leţí hlavní část historického centra města, 

o více neţ 12 %. V Praze 2 v tomto období klesla velikost populace o necelých 5 %. 

Naopak populace některých periferních oblastí vzrostla: v obvodu Praha–Újezd o 41 %, 

Praha–Kunratice o 48 %, Praha–Kolovraty o 75 % a v obvodu Praha–Běchovice 

dokonce o 263 %. [ČSÚ 2009]. Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých praţských 

obvodech a okresech České republiky zobrazuje níţe uvedený obrázek 3. 
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Obrázek 3: Vývoj počtu obyvatel městských částí hl. m. Prahy v letech 2002 a 2007 

 
Zdroj: NUMERI PRAGENSES 2009 - Statistická ročenka hl. m. Prahy za rok 2008 

 

 

 

Obrázek 4: Vývoj počtu obyvatel v letech 2001–2005 podle správních obvodů ORP 

 
Zdroj: Statistická ročenka Hlavního města Prahy 2006 
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Celkově velikost obyvatelstva 57 praţských obvodů vzrostla mezi lety 2001 a 

2008 o 64 tisíc obyvatel z 1,170 tisíc na 1,233 tisíc, coţ představuje asi 5% 

nárůst.
24

 Vedle migrace obyvatelstva z centrálních obvodů do obvodů širšího 

centra a periferie města jsou projevy územního rozpínání hlavního města patrné 

také v populačních přesunech do okresů
25 

Středočeského kraje.
26

 Velikost 

populace okresu Praha–východ vzrostla mezi lety 1991 a 2003 o více neţ 8 %, 

mezi lety 2000 a 2008 o 34 %, velikost populace okresu Praha–západ mezi lety 

1991 a 2003 o 19 % a mezi lety 2000 a 2008 o téměř 31 % [Statistická ročenka hl. 

města Prahy 2001, Statistická ročenka Středočeského kraje 2000, 2008]. 

Vedle rezidenční suburbanizace probíhala suburbanizace komerční. 

Komerční suburbanizace v podobě velkoobchodů, maloobchodů, skladů, 

distribuce a produkce měla na přelomu století podle Sýkory [2002] o mnoho větší 

sílu měnit příměstskou krajinu neţ suburbanizace rezidenční. Supermarkety a 

ostatní komerční zařízení byly a stále jsou umísťovány typicky podél dálnic, jejich 

sjezdů, jiných významných silničních komunikací a křiţovatek ve městě i mimo 

něj. Na rozdíl od rezidenční suburbanizace je ale ta komerční  koncentrována 

pouze v několika lokalitách. 

 Přestoţe suburbanizace v České republice (ještě) nedosáhla podoby a 

objemu známého např. ze Spojených států, jiţ na přelomu století bylo moţné 

sledovat její negativní efekty. Jedním z nich je zvýšená poptávka po dopravě a 

především po individuální automobilové dopravě.
27

 Nicméně vývoj dopravy a 

proměny její struktury nelze chápat pouze jako důsledek, ale také jako hnací sílu 

proměn městského území. Tam, kde totiţ existuje dobré dopravní spojení 

s centrem města, jako tomu bylo například v lokalitě Praha–Zličín, kam byla v 90. 

letech dovedena trasa metra B, tam vznikají přitaţlivější rezidenční i komerční 

objekty. Výstavba bydlení nebo obchodních domů zpětně vede k tomu, ţe lidé 

v těchto destinacích tráví čas, a tedy k dalšímu nárůstu dopravy. 

                                                 
24

 Nutno upozornit, ţe od roku 2006 má na celkovém počtu obyvatelstva ve zkoumaných okresech 

a krajích podíl kromě migrace také přirozený přírůstek obyvatelstva, který dosáhl vrcholu v roce 

2008. 
25

 Okresy jsou podle Nomenklatury územních statistických jednotek označovány jako NUTS 4. 
26

 Kraje jsou podle Nomenklatury územních statistických jednotek označovány jako NUTS 3. 
27

 V tomto textu se nezabývám dalšími negativními jevy spojenými se suburbanizací, jakými jsou 

například velké finanční nároky kladené na rozpočty malých obcí, na jejichţ území vznikla nová 

rezidenční sídla. Tyto finanční náklady vznikají především kvůli poţadavkům nových obyvatel na 

výstavbu některých sítí, ale také financování veřejných sluţeb (jeslí, školek a škol) či příspěvkům 

obcí na provozování hromadné dopravy na relativně velkém území s poměrně malou poptávkou. 
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 Vedle suburbanizace probíhaly v porevolučním období zásadní změny 

v oblasti dopravy. Od počátku 90. let se v České republice kontinuálně zvyšoval 

počet osobních automobilů, tzv. stupeň automobilizace.
28

 Zatímco v roce 1990 

připadalo na 1000 obyvatel ČR 233 automobilů, v roce 2008 to bylo uţ 423 

[Eurostat 2008, Ročenka dopravy České republiky 2008]. Přestoţe obyvatelé 

Prahy v minulosti vţdy vlastnili větší počet osobních automobilů, nárůst zde byl 

v průběhu devadesátých let ještě masivnější, nicméně s výrazným poklesem 

v roce 2003 (viz obrázek 5). 

 

 

Obrázek 5: Stupeň automobilizace 1961 – 2006 

 

Zdroj: Ročenka dopravy Praha, 2006 

 

 

Zatímco v roce 1990 připadalo na 1000 obyvatel Prahy 276 osobních automobilů, 

v roce 2008 to bylo jiţ 550 [Ročenka dopravy České republiky 2008]. Toto číslo 

je vyšší, neţ je průměr evropské patnáctky, ale také vyšší neţ průměr v zemích 

jako Belgie, Nizozemí, Dánsko nebo Švédsko [Eurostat  2008, Ročenka dopravy 

České republiky 2008]. Nárůst v počtu vlastněných osobních automobilů byl 

doprovázen obrovským nárůstem v jejich pouţívání, o čemţ vypovídají měření na 

významných praţských komunikacích. 

                                                 
28

 Míra automobilizace nerozlišuje automobily vlastněné soukromými osobami a firmami. 
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Intenzita dopravy a tedy počet automobilů, které určitým místem projedou 

v den měření mezi 6. a 22. hodinou, se mezi roky 1990 a 2008 v Praze na tzv. 

vnějším kordonu více neţ zčtyřnásobil, na tzv. centrálním kordonu vzrostl o třicet 

osm procent [Ročenka dopravy Praha 2008]. Oba kordony jsou tvořeny měřicími 

body umístěnými na všech důleţitých komunikacích. Vnější kordon je tvořen 

sedmnácti měřicími body na vstupech hlavních výpadových silnic a dálnic do 

souvisle zastavěného území města (hranice administrativního území hlavního 

města Prahy). Centrální kordon je tvořen dvaceti sedmi body na vstupech do širší 

oblasti centra města zhruba v lokalitách Letné, Riegrových sadů, na Vyšehradě a 

Petříně [Ročenka dopravy Praha 1998, 2006, 2008]. Nárůst intenzity osobní 

dopravy v hlavním městě Praze zobrazuje obrázek 6. 

 

 

Obrázek 6: Intenzita dopravy na centrálním a vnějším kordonu 1961–2006 

 

Zdroj: Ročenka dopravy Praha, 2006 

 

 

Tempo nárůstu objemu automobilové dopravy v Praze po roce 1990 je 

ve srovnání s 80. léty více neţ 5krát vyšší a 2,5krát vyšší neţ na ostatním území 

České republiky. To znamená, ţe v tomto období „narostl automobilový provoz 

v Praze více neţ za celou předcházející éru existence automobilismu od konce 

19. století aţ do roku 1990“ [Ročenka dopravy Praha 2006]. Jak ale ukazují 

měření na centrálním a vnějším kordonu, je míra nárůstu automobilové dopravy 

různá v jednotlivých pásmech města. Zatímco v letech 1991 aţ 2006 se zvýšil 
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automobilový provoz ve vnějším pásmu města o 249 %, v širší oblasti centra 

města o pouhých 33 %. Jen pro srovnání, na dálnicích a silnicích 1., 2. a 3. třídy 

v České republice (včetně úseků na území Prahy) vzrostl objem automobilové 

dopravy o „pouhých“ 46 % [Ročenka dopravy Praha, 2006 podle Ředitelství silnic 

a dálnic ČR]. Zatímco objem dopravy směrem do centra a na periferii kontinuálně 

narůstal od 80. let 20. století, objem automobilové dopravy v centru města přestal 

růst v roce 1997. 

Veškerý nárůst automobilové dopravy v Praze po roce 1990 je přitom 

způsoben osobními automobily, neboť objem dopravy připadající na nákladní 

automobily a autobusy stagnuje či mírně klesá. Počet nákladních automobilů na 

centrálním kordonu klesl mezi roky 1990 a 2008 o 62 %, na vnějším kordonu 

naopak vzrostl o 71 %. Nicméně absolutní počet nákladních automobilů je téměř 

řádově niţší. Zatímco v roce 2008 bylo na vnějším kordonu napočítáno 58 tisíc 

nákladních aut, osobních aut bylo 445 tisíc [Ročenka dopravy Praha 2008]. 

Kromě nárůstu počtu osobních automobilů, které se denně pohybují na území 

hlavního města, klesla také průměrná obsazenost osobních automobilů. Zatímco 

v roce 1990 připadalo v průměru 1,57 osob na jeden automobil, v roce 2008 jen 

1,33 [Ročenka dopravy Praha 2008]. Pokud bychom předpokládali, ţe se ve 

sledovaném období nezměnil průměrný počet uskutečněných cest, znamenalo by 

to, ţe se o necelých 70 % zvýšil počet cestujících, kteří k cestám po hlavním 

městě Praze pouţívají automobil.
29

 

K relativně niţšímu nárůstu intenzit automobilové dopravy v centru města 

přispívá skutečnost, ţe ve špičkových obdobích jiţ objem dopravy na řadě míst 

dosáhl kapacitních mezí klíčových křiţovatek, a tedy celé komunikační sítě. 

V důsledku toho se můţe v centru intenzita dopravy zvyšovat pouze v obdobích 

mimo špičku, neboť ve špičkových hodinách jiţ tato místa více vozidel nepropustí 

[Ročenka dopravy Praha 2006]. Zároveň dochází k vyrovnání objemů mezi 

špičkami a mimo ně, tzv. sedlovými obdobími, v průběhu dne se prodluţuje doba, 

kdy je kapacita významných křiţovatek vyčerpána a dopravní zácpy jsou stále 

četnější, rozsáhlejší a trvají déle [Ročenka dopravy Praha 2006]. K dopravním 

zácpám dochází nejen v centru Prahy, ale na celé její komunikační síti. 

                                                 
29

 Počet obyvatelstva vzrostl mezi sledovanými lety o necelých 18 000. Pokud bychom tento rozdíl 

zahrnuli do výpočtu, představoval by nárůst cestujících automobilem 67 %. 
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Podle dopravních expertů mají na vysoký nárůst osobní automobilové 

dopravy v Praze v posledních letech vliv dva jevy. Jednak se zvyšuje celkový 

počet cest po městě, který můţe souviset s rozvojem podnikání a se změnou 

ţivotního stylu obyvatelstva. Kromě toho vzrůstá i počet osobních automobilů, 

které denně přijíţdějí do Prahy z ostatního území státu nebo ze zahraničí. 

V období 1991-1998 se objem této dopravy zvýšil o 174 % [Ročenka dopravy 

Praha 2006]. 

Nárůst automobilové dopravy v hlavním městě Praze je po celou dobu 

doprovázen změnami v počtu osob přepravených hromadnou dopravou. Mezi lety 

1991 a 1995 klesl celkový počet osob přepravených hromadnou dopravou o 18 % 

[Ročenky dopravy Praha 1996 – 2005, Statistická ročenka dopravního podniku hl. 

m. Prahy 1993-2005]. Kolem roku 1996 se stabilizoval na 1,078,118 tisících osob 

přepravených ročně. Od roku 2001 celkový počet osob přepravených ročně začal 

opět růst z 1,104,339 tisíců na 1,261,839 tisíc osob. Zatímco počet osob 

přepravených tramvajemi je od roku 2001 poměrně stabilní a počet osob 

cestujících autobusem klesá, roste počet osob cestujících metrem. Za posledních 

10 let představuje nárůst osob přepravených metrem  necelých 20 %. Zčásti 

ovšem spočívá tento nárůst právě v nahrazení některých autobusových linek 

prodlouţením linek metra. 

 

Jak souvisí proměny městského prostoru s dopravou? 

 

Pozorujeme-li proměnu územní struktury regionu hlavního města, vyznačující se 

výraznou rezidenční a komerční suburbanizací, a masivní nárůst individuální 

automobilové dopravy, stěţí se lze vyhnout otázce, zda a jakým způsobem oba 

fenomény viditelné na území hlavního města souvisejí. „Vliv vyuţití půdy (land 

use) na dopravu je zřejmý, neboť rozmístění různých aktivit v území je primární 

příčinou cestování“ [Wegener 2006]. Čím více jsou v některých lokalitách 

koncentrovány pouze některé funkce na úkor jiných, tím více jsou jedinci nuceni 

cestovat.
30

 A právě prostorové oddělení různých funkcí, jako je bydlení, 

                                                 
30

 Podle Urryho [2002] má účast na různých aktivitách substanciální význam pro jedince i celou 

společnost. Urry tvrdí, ţe blízkost (proximity) jako tělesná spolu-přítomnost (corporal co-

presence) je skutečným důvodem mobility a cestování. Být tváří v tvář, tváří k místům či objektům 

(face-the-place and objects) je sociálním základem cestování. „Mobilita je obecně centrální proto, 

aby byly sociální sítě pevně slepeny, a fyzické cestování je obzvláště důleţité pro usnadnění 
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nakupování, zaměstnání atd., je kromě celkové dekoncentrace obyvatelstva 

charakteristickým rysem suburbanizace i českých měst. 

 Nové rezidenční lokality jsou typicky umístěny dále neţ v docházkové 

vzdálenosti
31

 od komerčních aktivit nacházejících se převáţně v blízkosti 

důleţitých silničních komunikací. Oblasti s vysokou koncentrací obchodů a 

zábavních podniků vyrůstají na samé hranici města, jako např. na Černém Mostě, 

v Letňanech či Zličíně, ale také v historických centrech či oblastech širšího centra 

města, jako např. na Andělu nebo Floře, kde tvoří tzv. lokální komerční centra 

[Sýkora, Hrychová 2002]. Právě komercionalizace centra spojená s obrovským 

objemem turismu, která vytlačila bydlení pryč z centra města a bývalých 

průmyslových zón (brownfields), byla experty v oboru jmenována jako 

nejvýznamnější změna prostorové a funkční struktury Prahy [Sýkora a Hrychová 

2002]. Ve srovnání s vnitřním městem jsou příměstská (suburbánní) sídla výrazně 

více charakterizována koncentrací rezidenční funkce na úkor funkcí ostatních. 

Rezidenční sídla se navíc vyznačovala poměrně vyšším socioekonomickým 

statusem nového obyvatelstva. Zatímco na začátku 90. let se staly suburbie 

domovem bohatších obyvatel, teprve na sklonku 20. století k nim přibyla i niţší 

střední třída. 

Přestoţe bylo v průběhu 90. let 20. století moţné pozorovat stěhování ven 

z městského centra, tento proces měl v České republice poměrně pomalý průběh 

v důsledku přetrvávající regulace nájemného. Regulované nájemné totiţ umoţnilo 

i lidem z niţších příjmových skupin zůstat bydlet v samém centru města, a 

zpomalilo tak proces rezidenční a sociální segregace. 

Výsledkem stěhování obyvatelstva do příměstských sídel a tedy 

postupného územního oddělení různých lidských činností je obrovský nárůst 

dopravy [Pucher 2002]. Nová výstavba rezidenčních sídel mimo hranice 

kompaktní městské zástavby, ale i řada sídel postavených v průběhu 19. a začátku 

20. století se totiţ zpravidla kromě vyšší koncentrace rezidenční funkce vyznačuje 

také nízkou hustotou obyvatelstva. A právě nízká hustota obyvatelstva vede 

kromě územního oddělení funkcí k růstu dopravy a především osobní 

                                                                                                                                      
konverzací na místě a tváří v tvář, vytváření spojení a sociálních vazeb, třebaţe nerovných, které 

přetrvají v čase.“ Potřebu spolu-přítomnosti nabízí Urry jako vysvětlení neklesajících fyzických 

kontaktů a objemu dopravy i ve světě, v němţ je stále častější fyzické cestování předmětů, stejně 

jako imaginativní a virtuální cestování. Fyzická blízkost, kterou navíc vnímáme jako „povinnou, 

vhodnou a ţádoucí“, umoţňuje reprodukci důvěry a jako taková je nenahraditelná. 
31 Podle Hniličky je docházková vzdálenost vymezena asi 15 minutami chůze [Hnilička 2005].  
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automobilové dopravy. Podle Newmana a Kenworthyho [1999] „je úroveň, pod 

níţ není moţné vyhnout se závislosti jedince na cestování automobilem (tzv. car 

dependency), kvůli nedostatečné nabídce sluţeb hromadné dopravy kolem 30 – 40 

obyvatel na hektar“.
32

 Toto číslo odpovídá hustotě obyvatelstva v oblastech 

zastavěných samostatně stojícími rodinnými domy. V Praze mají obdobnou 

hustotu osídlení čtvrti jako Spořilov nebo Ořechovka. V nových rezidenčních 

lokalitách je ale hustota osídlení ještě výrazně niţší, v Újezdu nad Lesy 15, ve 

Slivenci 27 obyvatel na hektar [Hnilička 2005].
33

  

Zajištění sluţeb hromadné dopravy je v oblastech s nízkou hustotou 

osídlení totiţ výrazně ekonomicky neefektivní. Řídce osídlené území je těţké 

pokrýt zastávkami hromadné dopravy. Pokud se vzdálenosti mezi zastávkami 

přizpůsobí rozptýlené poptávce, pro velkou část osob budou příliš daleko od 

bydliště. Budou-li ve stejné vzdálenosti jako v kompaktní městské zástavbě, bude 

na nich nastupovat příliš málo lidí. Cesta hromadnou dopravou bude navíc v řídce 

osídlené oblasti trvat výrazně déle, neţ by tomu bylo v případě pouţití 

automobilu. Pokud navíc začnou jezdit autobusy poloprázdné, zpravidla se 

poskytovatelé sluţeb hromadné dopravy snaţí sníţit náklady na jednoho 

cestujícího tím, ţe sníţí frekvenci spojů. Pokud však klesne frekvence spojů pod 

jistou úroveň, která zabraní jejich uţivatelům volit si časy cest podle potřeby, 

začnou pouţívat auto, bez ohledu na to, ţe je to například finančně i časově příliš 

náročné a ţe by rádi vyuţívali hromadnou dopravu. Jakým způsobem ovlivňuje 

suburbánní bydlení volbu dopravního prostředku skrze nabídku sluţeb hromadné 

dopravy, detailněji popisuji na základě kvalitativního šetření cestovního chování a 

jeho proměn v souvislosti se stěhováním v kapitole 5. 

 Efekt rozptýlené sídelní struktury a nízké hustoty obyvatelstva na 

kaţdodenní cestování a volbu dopravního prostředku potvrzuje řada současných 

empirických studií [např. Handy 2002 nebo Dargay 2006]. Nutno nicméně 

                                                 
32

 Jejich závěry jsou postaveny na srovnání charakteristik 37 globálních (velko) měst. Vzorek 

zahrnuje řadu severoamerických, evropských (11), australských, kanadských a asijských měst, a to 

jak rozvinutých (Tokio, Soul), tak měst jako Bangkok, Djakarta nebo Manila. Autoři porovnávali 

(korelovali) řadu charakteristik, jako hustotu obyvatelstva a pracovních míst v celé metropolitní 

oblasti a zvláště v centru města a mimo něj, podíl automobilové dopravy na dělbě přepravní práce, 

finanční prostředky vynakládané na dopravu z veřejných i soukromých rozpočtů, výdaje na silnice, 

provozní náklady na hromadnou dopravu, úmrtnost v dopravě, hrubý domácí produkt v regionu, 

emise znečišťujících látek v ovzduší a řadu dalších. 
33

 Jen pro zajímavost, hustota osídlení praţských Vinohrad je 324 ob./ha, panelového sídliště Háje 

224 ob./ha [Hnilička 2008: 73]. 
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upozornit, ţe v empirických studiích volby dopravního prostředku je fyzická 

forma měst a sídel zachycena s pomocí jednoduchých (či dokonce intuitivních) a 

poměrně hrubých indikátorů. Málokdy je proměnnou vysvětlující volbu 

dopravního prostředku přímo hustota obyvatelstva sídla, ze kterého jedinec 

dojíţdí, a místa, kam směřuje. Místo bydliště je nejčastěji kategorizováno jako 

centrum nebo periferie, místo dojíţďky jako komerční centrum (central business 

district) nebo ostatní. Mnohdy je ale jedinou zástupnou proměnnou pro umístění 

cesty na území aglomerace její trvání s předpokladem, ţe dlouhé cesty vedou 

z periferie a krátké z města. 

Empirické studie zároveň ukazují, ţe ţádný z efektů sídelní struktury 

neovlivňuje jedince nehledě na ekonomické okolnosti jeho rozhodování. 

Relativně nízké ceny motorových paliv umoţňují i lidem z hustě osídlených 

oblastí a oblastí koncentrujících různé funkce realizovat cesty na dlouhé 

vzdálenosti automobilem. Příjem je tak významným a pozitivním prediktorem 

volby automobilu ve všech deseti empirických studiích, o nichţ referuje Dargay 

[2006] i v empirickém šetření, jehoţ výsledky prezentuji v kapitole 4. 

 Skutečnost, ţe existuje vztah mezi sídelní strukturou a volbou dopravního 

prostředku, dokládají také agregovaná data o dojíţďce
34

 v rámci aglomerace 

hlavního města. Jak ukazuje tabulka níţe, větší podíl osob dojíţdějících do Prahy 

ze Středočeského kraje cestuje ve srovnání s osobami cestujícími na území 

hlavního města osobním automobilem. Z osob dojíţdějících do Prahy ze 

Středočeského kraje jich 33 % cestuje autem, a to buď jako řidiči, nebo jako 

spolujezdci. Z dojíţdějících v rámci hlavního města jich automobil volí pouze 13 

% [Statistická ročenka Středočeského kraje 2001]. Také větší podíl osob 

dojíţdějících do Prahy z ostatních regionů republiky volí ke své cestě automobil. 

                                                 
34

 Je nutno upozornit, ţe „počty dojíţdějících“ zachycují pouze omezenou část kaţdodenní 

mobility obyvatelstva. Tyto údaje poskytují pouze data o mobilitě pracujících a tedy cca 50 % 

obyvatelstva. Navíc nevypovídají o mobilitě ve volném čase, jejíţ objem není zanedbatelný, coţ 

dokládá např. Statistika mobility ve Švýcarsku [Mobilität in der Schweiz 2005]. Zatímco v  

pracovní den je průměrná vzdálenost cesty do zaměstnání 11,42 km a do školy 1,99 km, za účelem 

trávení volného času a nákupů Švýcaři v průměru ujedou 16,79 km. Co se týče dostupnosti 

statistických dat o mobilitě, je v České republice počet dojíţdějících do zaměstnání a do škol 

bohuţel jediným údajem zjišťovaným Českým statistickým úřadem při Sčítání lidu, domů a bytů a 

nikoliv z výběrového šetření. Zároveň je kvalita tohoto údaje značně ovlivněna skutečností, ţe při 

sčítání nepatří mezi povinné údaje. 
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Tabulka 1: Podíl automobilu na dojíţďce za prací do hlavního města Prahy 

   AUTEM 

   Jako řidič Jako 

spolujezdec 

Do 

Prahy 

Ze Středočeského kraje: 

 

 

Z okresu Praha-západ 28 % 4 % 

Z okresu Praha–východ 31 % 4 % 

Celkem 27 % 6 % 

Z ostatních regionů ČR 22 % 4 % 

V Praze 12 % 1 % 

Zdroj: Statistická ročenka Středočeského kraje, 2001 

 

Statistika podílu jednotlivých dopravních prostředků na dojíţďce sice ukazuje, ţe 

z příměstských regionů dojíţdí větší podíl osob autem, nelze z ní však vyvodit, 

zda se tak děje proto, ţe je zde niţší nabídka sluţeb hromadné dopravy, anebo 

proto, ţe u cest z přilehlých okresů, které jsou zpravidla delší, je automobil 

výrazně rychlejším a v některých případech i levnějším dopravním prostředkem 

neţ alternativy, které nabízí hromadná doprava. Pouhé porovnání agregovaných 

měr „sice poskytuje obecnou představu o moţných efektech různých typů rozvoje 

území na cestovní vzorce, nepřispívá však k porozumění vztahu mezi městskou 

formou a cestovním chováním“ [Handy 2002]. Vysvětlení, které je statistické a 

nikoliv behaviorální, postrádá „specifické elementy charakteristik jednotlivých 

sídel (neighborhood), které vedou k pozorovaným rozdílům“ [Handy 2002]. Právě 

snaha poskytnout behaviorální vysvětlení vztahu mezi morfologií městských sídel 

– strukturou a cestovním chováním, resp. volbou dopravního prostředku, je 

jedním z cílů kvalitativního Šetření změny bydliště a volby dopravního 

prostředku, jehoţ výsledky prezentuji v kapitole 5.  
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(Dopravní) dostupnost 

 

Zprostředkujícím a dostatečně disagregovaným konceptem, s jehoţ pomocí 

můţeme vysvětlit vzájemný vztah mezi fyzickou podobou sídel a individuálními 

cestovními vzorci, je (dopravní) dostupnost (angl. access nebo accessibility) 

destinací pravidelně realizovaných činností, jakými je práce, nakupování, volný 

čas, setkávání s příbuznými a přáteli. Přesněji řečeno, jak vyplývá z povahy 

struktury, vysvětlení přinášejí způsoby, jakými jedinci zohledňují dopravní 

dostupnost ve svých rozhodnutích a jednáních. Pojem (dopravní) dostupnosti 

přitom integruje charakteristiky městské aglomerace, její dopravní infrastruktury, 

kvalitu sluţeb hromadné dopravy do jednoduchosti, resp. obtíţí, s jakými lze 

uskutečnit cestu do těchto destinací (viz obrázek 7).  

 

Obrázek 7: Efekt dopravní dostupnosti na pravidelné cestování 

Občanská vybavenost

Dopravní dostupnost:

• umístění v širším regionu

• infrastrukturní podmínky

(silnice, linky HD)

REZIDENČNÍ LOKALITA:

• velikost

• vzdálenost do centra

• hustota obyvatelstva

CESTOVNÍ VZORCE:

• četnost cest

• řetězení cest s různými

účely

• volba dopravního 

prostředku

Potřeba cestovat

Jednoduchost / 

náročnost cestování

 

 

Dopravní dostupnost je na jedné straně kombinací faktorů, jako je hustota 

obyvatelstva, výskyt různých společenských funkcí v daném místě, 

de/centralizace, monocentrický či polycentrický charakter aglomerace, velikost 

sídla, jeho vzdálenost od centra či jiných významných destinací nebo umístění 

v rámci širšího sociálního regionu. Kromě toho zahrnuje také infrastrukturní 

charakteristiky sluţeb hromadné dopravy, silniční spojení a relativní ceny 

jednotlivých druhů dopravy. Co se týče vlivu dostupnosti na cestovní vzorce a 

tedy nutnosti cestovat, je souvisejícím faktorem také existence občanské 
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vybavenosti obchody, veřejnými sluţbami, jako jsou školy, školky nebo pošta. 

Úroveň občanské vybavenosti zpravidla stejně jako kvalita sluţeb hromadné 

dopravy koresponduje s velikostí sídla a hustotou obyvatelstva. 

Pokud bychom pouţili terminologii diskrétní volby nebo modelu 

náhodného uţitku, jako v praxi nejčastěji vyuţívaných teoretických konceptů při 

výzkumu cestovního chování [např. Ben-Akiva, Lerman 1985, Hensher, Button 

2000, Mahmassani 2003 nebo Braun Kohlová 2007], odpovídá (dopravní) 

dostupnost nabídce alternativ dostupných pro toho kterého jedince (choice set) a 

kvalitativním charakteristikám jednotlivých voleb. V Parsonsově terminologii 

bychom o dopravní dostupnosti hovořili jako o situaci jednání, jmenovitě 

omezujících podmínkách, jeţ nepodléhají individuální vůli. Jako strukturální 

podmínky [Giddens 1976] ovlivňuje dopravní dostupnost jedince ale pouze skrze 

příslušné interpretační rámce. Individuální volba dopravního prostředku je nutně 

ovlivněna percepcí nabídky sluţeb hromadné dopravy, kterou determinují 

například socioekonomické charakteristiky domácnosti. Velikost domácnosti, 

počet dětí a jejich věk především ovlivňuje specifické nároky kladené na mobilitu, 

příjem zpravidla souvisí s dostupností automobilu/ů pro její jednotlivé členy. Jak 

ale ukazuji v kapitole 5, omezení vyplývající z horší dopravní dostupnosti mohou 

být často důsledkem preference určitého ţivotního stylu, který v sobě zahrnuje i 

více či méně přesné představy o kaţdodenní mobilitě. Jinak řečeno, někteří lidé 

vědomě akceptují horší dopravní dostupnost svého bydliště s tím, ţe si naopak 

mohou uţívat výhod bydlení mimo město. Skutečnost, ţe dopravní dostupnost, 

stejně jako řada dalších determinant, hraje pro jednotlivé typy obyvatel různě 

velkou roli jen dokládá, nakolik se v případě volby dopravního prostředku a jeho 

vztahu k prostorové struktuře města jedná o sloţitý proces, který lze jen 

s obtíţemi popsat pomocí jediného univerzálního modelu jednání. Právě proto je 

však uţitečné velký rozptyl typů jednání nějakým způsobem systematizovat a 

v jeho heterogenitě identifikovat dominantní rysy, o coţ v této práci usiluji. 
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III: UŢITEK Z VOLBY – ŠPATNÝ PÁN V TEORII, ALE DOBRÝ SLUHA V EMPIRICKÉM 

VÝZKUMU 

 

Cílem této empirické práce je odpovědět na otázku, co vysvětluje volbu 

dopravního prostředku, který lidé pouţívají při pravidelných cestách. V předešlé 

kapitole jsem s pomocí agregovaných statistických dat naznačila, ţe existuje 

souvislost mezi umístěním bydliště v rámci městské aglomerace a dopravním 

prostředkem, který lidé pouţívají při cestách do práce. V této kapitole ukazuji, 

proč můţe být výhodné zvolit za jednotku analýzy cestovního chování cestu, 

přestoţe volbu dopravního prostředku na konkrétní cestu nelze oddělit od řady 

dalších voleb, které s ní probíhají zároveň: umístění domova nebo aktivity, která 

je účelem cesty, nebo vlastnictví automobilu. 

 

Cestování, cesta a izolované volby – malý exkurz do dopravního inţenýrství 

 

Cesta nemusí být chápána jako konečný účel spotřebitele, ale spíše průvodní jev 

jiných aktivit, jako je práce, nakupování nebo rekreace. Příkladem snahy o 

komplexnější způsob modelování cestovního chování je, ţe jsou do modelu volby 

auta či autobusu na cesty do práce zahrnuty i skutečnost, ţe respondent neřídí, 

nebo počet automobilů v domácnosti, tedy proměnné simultánně determinované 

volbou dopravního prostředku [McFadden1974]. Podle McFaddena jedinec volby 

provádí s ohledem na svůj uţitek, který mu přináší účast na zvolených aktivitách, 

resp. na deprivaci plynoucí z absence. Volby popsané pomocí výše uvedených 

proměnných jsou pak spíše spoluurčeny volbou dopravního prostředku, neţ ţe by 

jiţ byly predeterminovány v okamţiku, kdy k volbě dochází. 

Bates [2000] například identifikuje proměnné vysvětlující vlastnictví 

automobilu a podrobněji zkoumá vztah mezi nimi. Zdůrazňuje, „ţe skutečnost, ţe 

je úroveň dopravní dostupnosti (accessibility) z jedné lokality do druhé u osob bez 

auta významně niţší, je důvodem, proč vlastnictví auta variuje v závislosti na 

místě bydliště či zaměstnání“. Uţitek z rozdílné dopravní dostupnosti podle něj 

souvisí s potřebou cestovat, a ta je primárně funkcí struktury domácnosti (tedy 

počtu dospělých, počtu dětí a pracujících osob). Nicméně teprve na relativních 

nákladech spojených s pořízením a provozem auta podle Batese závisí, zda je 

nakonec uţitek spojený s rozdílnou mírou dostupnosti transformován do 
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rozhodnutí pořídit si automobil. Podmínkou vlastnictví auta je navíc vlastnictví 

řidičského průkazu.  

Zajímavé výsledky přináší i pokusy modelovat vlastnictví auta na základě 

indikátoru uţívání auta (např. daného počtem ujetých kilometrů za rok), tedy 

očekávaného (budoucího) uţitku [Train 1986, Hensher et al. 1990]. Bates [2000] 

upozorňuje, ţe tento přístup sice poměrně dobře vysvětluje pozorovanou 

variabilitu ve vlastnictví automobilu, ale téměř z 50 % selhává při predikcích 

růstu počtu automobilů v čase. Tvrdí proto, ţe i kdyţ vezmeme v úvahu 

kontinuální změnu hodnot vysvětlujících proměnných, stále zůstává zčásti 

nevysvětlený trend směrem k narůstajícímu počtu automobilů, které lidé vlastní. 

Bates odhaduje, ţe pozorovatelný nárůst počtu vlastněných automobilů, i 

v případech, kdy příjem domácnosti neroste, lze připsat nárůstu čistého nepřímého 

uţitku spojeného s vlastnictvím automobilu. 

Skutečnost, ţe je způsob, jakým cestujeme (cestovní chování), výsledkem 

komplexního přediva simultánně probíhajících voleb, není tedy ţádnou novinkou 

a jiţ desítky let se odráţí ve stále se opakujícím poţadavku na to, aby empirický 

výzkum tuto komplexitu co moţná nejlépe odráţel [McFadden, Talvitie et al. 

1977]. 

Nejdále tento poţadavek dovádí řada teoretiků, jejichţ přístup 

k problematice pravidelného cestování je označován jako  přístup zaloţený na 

analýze jednotlivých lidských činností (activity based approach - ABA), který se 

nesnaţí cestovní chování rozloţit do jednotlivých voleb dopravního prostředku, 

času cesty, trasy cesty, atd. [Arentze et al. 1997, McNally 2000, Kurani, 

Turrentine 2002, Bowman, Bradley 2006].  

Tento přístup se snaţí reflektovat jinak obecně přijímanou skutečnost, ţe 

poptávka po dopravě je odvozena od poptávky po výkonu lidských činností 

(activity). Rozvoj přístupu zaloţeného na činnosti souvisí s problémy aktuálními 

v době svého vzniku. Politická opatření se v západní Evropě a USA v 70. letech 

zaměřovala na zásadní změny urbánní struktury, environmentální problémy a 

energetické otázky a usilovala spíše o management dopravy neţ o další expanzi 

dopravní infrastruktury. Vznikl tak holistický koncept, „v němţ je cestování 

analyzováno jako denní nebo vícedenní vzor chování spojený s rozdíly mezi 

skupinami populace v ţivotních stylech a účasti na různých činnostech“ [Jones et 

al. 1990]. 
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Podle Kuraniho a Lee-Gosselin [1997] vycházejí myšlenkové kořeny 

analýzy lidských činností z fundamentálních příspěvků Hägerstranda [1970], 

Chapina [1974] a Frieda et al. [1977]. Hägerstrand vytvořil časově-prostorově-

geografický přístup, který načrtl systém omezení účasti na různých činnostech 

(práci, zábavě, nakupování) v čase a prostoru. Chapin identifikoval vzorce 

chování v čase a prostoru. Fried, Havens a Thall nastolili otázku sociální struktury 

a otázku, proč se lidé podílejí na různých činnostech [cit. McNally 2000]. Tyto 

úvahy se posléze propojily v první ucelené studii činností a dopravního chování, 

zpracované odborníky z Transport Studies Unit v Oxfordu [McNally 2000]. Zde 

byl přístup zaloţený na činnosti poprvé definován a empiricky testován. 

Zásadní rozdíl přístupu zaloţeného na analýze činností (ABA) od 

dopravně-inţenýrského mainstreamu analýzy cest spočívá v tom, ţe je cesta 

povaţována za jeden z atributů činnosti, například práce, a ţe také charakteristiky 

jako volba dopravního prostředku nebo cestovní čas nejsou povaţovány za 

charakteristiky cesty, ale činnosti. Zásadou ABA je, ţe rozhodnutí ohledně 

cestování jsou poháněna sadou aktivit, která tvoří program účasti na aktivitách a 

tento program jako takový nemůţe být analyzován na základě jednotlivé cesty. 

Sada činností a cest podle přístupu ABA zahrnuje: 1) individuální vzorec činností, 

2) rozhodovací proces, 3) behaviorální pravidla a 4) prostředí, které dohromady 

ovlivňují utváření těchto vzorců. Vzorec činností domácnosti je pak tvořen 

souborem individuálních vzorců, vzájemných omezení a rozhodnutí o alokaci 

nabídky dopravy (např. kdo vyuţije společný rodinný automobil). Individuální 

programy účasti na činnostech včetně jejich načasování jsou realizovány 

jednotlivcem a vytvářejí (projevené) chování individuálních vzorců účasti na 

činnostech. Fried et al. [1977], jejichţ syntéza dopravního chování vychází 

z integrace geografické, ekonomické, sociologické a psychologické literatury, 

argumentují, ţe struktura rolí, která ovlivňuje účast na činnostech, je velmi 

stabilní, a to v rámci určité fáze ţivotního cyklu domácnosti. 

Analýza lidských činností tedy nabízí přístup, v němţ se pojetí cestování 

více blíţí sloţitosti reality, komplexita tohoto přístupu však představuje stále 

nepřekonatelné obtíţe při získávání odpovídajících dat
35

 a následném modelování. 

                                                 
35

 McNally uvádí, ţe pouze zřídka jsou sbírána dostatečně podrobná data o časových, prostorových 

a vzájemných osobních omezeních jednotlivců a domácností. Důvodem je především ohromný 

nárůst poţadovaných dat a s tím spojené finanční náklady na jejich pořízení. Přestoţe se to týká 
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V empirické praxi jsou proto nadále z důvodu měřitelnosti testovány modely 

izolující elementární prvky rozhodovacího procesu, jejichţ základní jednotkou při 

analýze je cesta a které obsahují maximálně dvě úrovně vzájemně závislých voleb 

[Ortuzar a Willumsen 1994, Bates 2000, Hensher and Button 2000].
36

 

 

Zpět k izolovanému modelu volby dopravního prostředku 

 

Chceme-li se dozvědět, jak silně nebo ve kterých skupinách identifikované 

faktory jako dostupnost infrastruktury, finanční náklady, prostorové 

charakteristiky sídla nebo různé postoje  podmiňují volbu dopravního prostředku, 

je třeba analýzu zaloţit na reprezentativním šetření vyuţívajícím strukturovanou  

metodologii. Jen taková metodologie totiţ můţe vést k tvrzením, či chcete-li k 

teorii, která je dostatečně abstraktní (popisuje skutečnost nehledě na okolnosti), 

ale především je operacionální, čili vede k modelu jednání 

zahrnujícímu parametry a proměnné, které lze odhadovat a měřit. 

Neţ vysvětlím, proč jsem si nezvolila ţádný model, který by primárně 

vycházel z konkrétní teorie jednání v sociologii nebo sociální psychologii, bude 

uţitečné připomenout, jakou povahu má volba dopravního prostředku jako 

specifický případ rutinního jednání. Jedná se o akt jednání, jehoţ výsledek je 

pozorovatelný a který se odehrává za předem více či méně známých okolností, 

které můţe výzkumník s větší či menší přesností rekonstruovat. Samotný jednací 

akt – pravidelná cesta např. do práce nebo nákup, kterou jedinec uskutečnil pěšky, 

tramvají nebo jinak – se však od jednání, které je zpravidla předmětem výzkumu 

v sociologii, liší ve dvou podstatných rysech. Za prvé, vysvětlovaná proměnná – 

volba dopravního prostředku – není spojitá, ale diskrétní.
37

 Za druhé, cesty 

realizované různými (alternativními) dopravními prostředky se liší 

v charakteristikách, jako jsou trvání cesty, náklady na ni vydané, pohodlí, atd. 

Tyto charakteristiky dostupných alternativ je třeba také zahrnout do modelu, 

neboť volbu dopravního prostředku spolu s individuálními charakteristikami 

                                                                                                                                      
také sociodemografických a postojových dat, McNally vidí významný příslib rozvoje toho 

přístupu v rozšíření globálního polohového systému (GPS) a jiných technologiích zaloţených na 

kontinuálním prostorovém a časovém monitorování jednotlivců. 
36

 Více k metodám modelování dopravního chování v dopravním inţenýrství Braun Kohlová 

[2007]. 
37

 To znamená, ţe proměnná z celého oboru hodnot nabývá pouze konečný počet celočíselných 

hodnot, které navíc v tomto případě nepředstavují uspořádané kategorie. 
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jednotlivce a jeho domácnosti očividně ovlivňují. Především proto, ţe je v modelu 

třeba zohlednit charakteristiky všech alternativ, ze kterých má jedinec prakticky 

na výběr, je třeba hledat vhodný model, který by doplnil v sociologickém a 

sociálně-psychologickém výzkumu běţnější modely zahrnující výlučně subjekt a 

jeho mentální procesy. Schopnost takového rozšíření sociologických a sociálně-

psychologických modelů jednání o situační omezení mají podle mého názoru 

právě mikroekonomické (behaviorální) modely popisované dále. 

 

Volba dopravního prostředku v sociologii a sociální psychologii 

 

Přestoţe lze nalézt pouze několik empirických aplikací, není problém volby 

dopravního prostředku
38

 sociologii
39

 ani sociální psychologii zcela cizí. Naopak 

v posledním desetiletí se především v sociálně-psychologickém výzkumu objevila 

řada studií, které k vysvětlení volby dopravního prostředku vyuţívají nástrojů 

rozšířené varianty modelu racionální volby.
40

 Nejvyuţívanější variantou teorie 

racionální volby je teorie plánovaného chování, jeţ je v empirickém výzkumu 

stále velmi populární [Davidov, Schmidt, Bamberg 2003, Yang-Wallentin et al. 

2004, Francis et al. 2004, van Empelen 2001, Van Zundert et al. 2006 a další]. 

Teorie plánovaného chování (Theory of Planned Behavior, dále také TPB) 

byla v 90. letech formulována Ajzenem [1991] na půdě sociální psychologie. TPB 

[Ajzen 1991, 2006] se snaţí latentní mechanismy vedoucí k pozorovanému 

chování rozloţit do elementárních sloţek (postojů k chování, sociálních norem, 

vnímané behaviorální kontroly a intence) a vysvětlit rozdíly v chování variabilitou 

těchto sloţek. „Teorie pojímá postoje chápané jako subjektivní kladné nebo 

negativní hodnocení určitého chování jako pouhou jednu ze tří determinant 

záměru chování (behaviorální intence), který je přímým předstupněm chování. 

                                                 
38

 Ale ani otázka účinnosti různých regulačních opatření, která mají ovlivnit podíl dělby přepravní 

práce. 
39

 Zdá se mi, ţe v sociologii existuje mnohdy nepřekonatelná vzdálenost mezi obecnou teorií 

jednání (např. u Parsonse nebo Giddense) a moţnostmi vyuţít ji při empirickém zkoumání 

aktuálních sociálních (i sociologických) problémů. Přestoţe se mohou obecné teorie jednání zdát 

logicky koherentní, není v nich viditelná ani nejmenší snaha o operacionalizaci základních 

konceptů či náznak, k čemu je moţné teorii prakticky vyuţít. 
40

 Model racionální volby původně pochází z ekonomické teorie. Také na některá sociální fakta, 

chápaná jako důsledky účelového jednání, uplatnil model racionální volby James Coleman. Aktér 

podle něj v některých situacích volí tu alternativu, jejímţ prostřednictvím (domněle) maximalizuje 

uţitek [Coleman 1994: 14]. Zároveň ale Coleman upozorňuje, ţe některé jednání lze lépe vysvětlit 

jako výsledek organizace sloţek „self“ neţ na základě pouhé maximalizace uţitku spojeného 

s konkrétním účelem. 
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Dalšími determinantami záměru chování jsou sociální normy spojené s chováním 

a vnímaná kontrola nad chováním.“ [Urban, Braun Kohlová 2008]. Teorie 

plánovaného chování tak zčásti překonává nedostatky teorie racionální volby tím, 

ţe do modelu chování zahrnuje vliv sociálních norem, ale pouze takových, které 

se bezprostředně váţí ke zkoumanému chování ve specifické situaci. Kromě toho 

teorie také zčásti překonává empirickou propast mezi postoji a chováním.
41

 

Ve studiích volby dopravního prostředku
42

 slouţí model formulovaný 

v TPB k i) pochopení voleb v nějaké konkrétní situaci, ii) predikci (změny) 

intence zvolit pro cestu například automobil na základě postojů k cestě autem, 

očekávání druhých a vnímané schopnosti jedince danou alternativu zvolit a k iii) 

predikci chování na základě měření intence, např. úmyslu jet autem, moderované 

ještě jednou vnímanou behaviorální kontrolou.
43

 Bamberg a Schmidt [2001] 

uvádějí, ţe rozdíly v intenci jet
44

 autem, na kole nebo veřejnou dopravou na 

univerzitu lze vysvětlit na základě rozdílů v postojích, subjektivních normách a 

vnímané behaviorální kontrole týkajících se důleţitosti časové efektivity, nákladů, 

flexibility, pohodlí a stresu.
45

 

                                                 
41

 Všechny popsané sloţky modelu chování v teorii plánovaného chování jsou latentními 

proměnnými, které nelze přímo pozorovat. Při empirické aplikaci teorie plánovaného chování je 

tedy vţdy třeba teoretické konstrukty operacionalizovat (zpravidla pomocí souhlasu s výroky o 

kvalitách chování nebo alternativních rozhodnutích, očekávání významných druhých, obtíţnosti 

daného typu chování a úmyslu jednat, měřených na bipolární Lickertově škále). Operacionalizace 

musí být maximálně specifická a u všech měřených proměnných koherentní z hlediska čtyř 

kritérií: cíle jednání, činnosti, kontextu a času [Ajzen 1991]. 
42

 Ve jmenovaných příkladech se jedná pouze o dichotomickou volbu auta a ostatních dopravních 

prostředků. 
43

 Bamberg et al. [2003] uvádějí, ţe „s pomocí teorie plánovaného chování bylo moţné vysvětlit 

47 % variability volby autobusu při cestě na univerzitu v německém Giessenu.“ V obdobné studii 

volby dopravního prostředku Bamberg [2006] uvádí, ţe „postoje, subjektivní normy a vnímaná 

kontrola nad chováním jsou silnými determinantami intence vysvětlujícími 73 % její variability a 

ţe intence a vnímaná kontrola nad chováním jsou jedinými přímými determinantami chování 

(R
2
=0,63)“. Efekt sociální intervence – v podobě dotace jízdného na autobus – byl v této studii 

zkoumán jako změna ex-ante a ex-post naměřených hodnot jednotlivých latentních konstruktů. 
44

 Dokonavý vid je zde na místě vzhledem k omezení predikce na behaviorální akty spíše neţ na 

dlouhodobé chování. 
45

 Existuje i mnoţství modifikací původního modelu. Za všechny jmenujme např. studii S. 

Haustein [2007]. Do struktury determinant intence volby dopravního prostředku, konkrétně 

komponenty vnímané behaviorální kontroly, zahrnuje také element „vnímané potřeby mobility“. 

Tato sloţka zvyšuje míru vysvětlené variability u intence „zvolit k cestě na univerzitu autobus“ 

z R
2
=0,80 na 0,84 a vlastní volby autobusu z R

2
=0,27 na 0,38. Kromě toho poskytuje další cenná 

kvalitativní zjištění. Např. pro účely zavedení poţadovaného motivačního opatření pro častější 

vyuţívání hromadné dopravy totiţ hraje podstatnou roli, zda jedinec povaţuje dané jednání za 

obtíţné kvůli svým individuálním poţadavkům kladeným na mobilitu (zpravidla těsněji spjatým 

s jeho sociodemografickými charakteristikami), nebo kvůli charakteristikám příslušné dopravní 

infrastruktury. 
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Přestoţe je model plánovaného chování poměrně statisticky úspěšný, jeho 

hlavním nedostatkem je, ţe sice poměrně úspěšně vysvětluje jednotlivé volby, 

nikoliv však jednání jako celek. Je příliš restriktivní kvůli poţadavku na 

operacionalizaci chování a jeho determinant z hlediska stejného cíle, činnosti, 

kontextu a času [Braun Kohlová, Urban 2007]. 

Teorie plánovaného chování také zčásti vysvětluje pozorovanou 

nekonzistenci mezi postoji k ţivotnímu prostředí a skutečným chováním 

s negativními dopady na ţivotní prostředí, jehoţ je volba dopravního prostředku 

exemplárním příkladem.
46

 Výskytu nekonzistence mezi environmentálními 

postoji a jednáním si všímají i němečtí sociologové Diekmann a Preisendorfer 

[1998, 2003] a snaţí se vysledovat, v jakých typech chování je rozpor mezi nimi 

největší. Autoři v podstatě specifikují sloţku vnímané behaviorální kontroly 

obsaţenou v Ajzenově [1991] teorii plánovaného chování jako náklady spojené 

s jednotlivými alternativami v rozhodovací situaci a formulují tzv. hypotézu 

nízkých nákladů. Podle této hypotézy jsou deklarované příznivé postoje 

k ţivotnímu prostředí v souladu se skutečným (environmentálně příznivým) 

chováním pouze tehdy, pokud environmentálně příznivá alternativa chování 

nepředstavuje významné dodatečné náklady. Právě cestovní chování ale patří 

podle Diekmanna a Preisendorfera [2003] mezi situace s vysokými náklady na 

environmentálně příznivější variantu
47

, a proto u něj často pozorujeme, ţe volba 

dopravního prostředku je v ostrém kontrastu s deklarovanými postoji. 

Hlavní nedostatek spojený s vyuţitím teorie plánovaného chování při 

vysvětlení volby dopravního prostředku spatřuji v operacionalizaci situačních 

podmínek jednání.
48

 Podstatnou součástí modelu plánovaného chování je sice 

latentní konstrukt označovaný jako vnímaná behaviorální kontrola, jehoţ hodnoty 

jsou měřeny pomocí souhlasu s výroky o tom, jak je pro osobu snadné pouţít 

např. automobil. Lze předpokládat, ţe míra souhlasu nějakým způsobem 

                                                 
46

 Vztahu mezi vyjádřenými postoji k ţivotnímu prostředí a reálným chováním je – a nejen v české 

sociologii – věnována spíše okrajová pozornost, a to i přesto, ţe jsou výzkumy postojů pravidelně 

prováděny v rámci evropských programů ESS a ISSP. Data k postojům k ţivotnímu prostředí byla 

v roce 1993 a 2000 sbírána i v ČR. Okrajově poukazuje na nekonzistenci mezi environmentálními 

postoji a chováním ve výzkumech ISSP Soukup [2001, 2002]. 
47

 V porovnání např. s tříděním odpadu nebo úsporami energie v domácnosti lze proto očekávat, ţe 

skutečné volby (mít či nemít automobil nebo jet či nejet automobilem) budou v relativně menší 

míře odpovídat deklarovanému pozitivnímu postoji k ţivotnímu prostředí. 
48

 Teorie byla navíc pouţita pouze na problém dichotomické volby. Její aplikace na situaci, v níţ 

se jedinec rozhoduje mezi větším počtem alternativ, představuje značné obtíţe kvůli nutnosti 

naměřit obrovský počet latentních konstruktů. 
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koresponduje např. s nabídkou infrastruktury hromadné dopravy, dostupností 

automobilu v rámci domácností nebo trváním cesty při pouţití různých 

dopravních prostředků. Hodnoty tohoto latentního konstruktu jsou nicméně 

diskutabilní z hlediska reliability, ale také informační hodnoty. Kvůli praktické 

vyuţitelnosti totiţ hledáme model, který by volbu dopravního prostředku 

vysvětloval primárně na základě stabilních, snadno a spolehlivě měřitelných a 

pokud moţno také pro cílovou populaci známých proměnných. Z tohoto hlediska 

není vnímaná behaviorální kontrola nad volbou dopravního prostředku tak 

vhodným prediktorem jako proměnné popisující „objektivní“ situační omezení 

v podobě nabídky infrastruktury hromadné dopravy, cestovního času, finančních 

nákladů, počtu automobilů v domácnosti a dalších. 

 

Vlastní volba behaviorálního modelu 

 

Z důvodu praktické vyuţitelnosti výsledků a vysvětlení pomocí snadno 

zjistitelných a známých proměnných jsem se v této práci rozhodla vyuţít 

k vysvětlení volby dopravního prostředku model náhodného uţitku, který je hojně 

vyuţíván v mikroekonomii (spotřebitelské teorii) a dopravním inţenýrství 

(transport engineering). Tento typ modelu volby je obzvláště vhodný proto, ţe se 

ve srovnání se sociologickou teorií snaţí (dopravní) jednání vysvětlit na základě 

charakteristik alternativních způsobů dopravy (tzv. atributů) a infrastrukturních, 

finančních, časových a dalších omezení individuální volby, které mohou, ale 

nemusejí být funkcí sociodemografických charakteristik jednotlivce a domácnosti.  

Navíc se mikroekonomické modely chování blíţí zájmu i poznání 

sociologie více, neţ by se na první pohled mohlo zdát. Především smyslem 

mikroekonomických modelů je stejně jako v případě paradigmatu sociálního 

chování v sociologii [Ritzer 1996] vysvětlit lidské chování a rozhodování. 

Dominantně uţívanou metodou jsou v obou případech experimenty, na kterých se 

často podílejí behaviorální či kognitivní psychologové.
49

 Zároveň se tento typ 

modelů vyznačuje explicitní snahou zohlednit různé odchylky od perfektní 

                                                 
49

 Mezi nejznámějšími psychology, kteří se významně zapsali v ekonomii, jmenujme Amose 

Tverskeho, kognitivního a matematického psychologa, psychologa Daniela Kahnemana nebo R. 

Duncana Luce, profesora kognitivní vědy. V sociologii je to pak například Herbert Simon, který 

zavedl pojem omezené racionality a rozhodování podle uspokojení. 
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racionality a zahrnout je do operacionalizovaného modelu. Kromě toho tento typ 

modelů nerezignuje ani na skutečnost, ţe jednání kromě deterministických faktorů 

obsahuje také voluntaristickou sloţku. Naopak snaha zahrnout měkké (postojové 

nebo psychometrické) proměnné, byť ve značně nestrukturované a někdy aţ 

náhodné podobě, provází modelování jednání v mikroekonomii v posledních 

dvaceti letech velmi intenzivně. 

Přesto je snaha o rozšíření původního modelu o různé indikátory toho, co 

nazývám voluntaristickou sloţkou jednání, neustále doprovázeno debatou o jejich 

praktické vyuţitelnosti, obsahové validitě, ale také stabilitě a tedy spolehlivosti. 

Domnívám se, ţe diskuze o tom, jakým způsobem by bylo moţné tzv. měkké 

koncepty charakterizující lidské jednání (přesvědčení, hodnoty, normy, postoje či 

mínění) smysluplně zahrnout do existujících mikroekonomických modelů a zvýšit 

tak jejich vypovídací hodnotu, by mohla poskytnout tolik potřebný prostor pro 

dialog mezi oběma společenskovědními obory. 

Neţ přistoupím k výkladu teorie volby a modelu náhodného uţitku, je 

třeba upozornit na některé podstatné skutečnosti modelování lidského jednání. 

Model vţdy představuje zjednodušený obrázek vybraných rysů skutečnosti. 

Většina modelů je zatíţena mnohdy velmi restriktivními (omezujícími) 

předpoklady, které jsou častým terčem kritiky pro jejich nedostatečnou 

korespondenci s realitou. Tvrdím však, ţe podstatným kritériem hodnocení kvality 

modelu je, nakolik ho lze vyuţít při hledání odpovědi na tu kterou výzkumnou 

otázku a jaká je tedy jeho praktická vyuţitelnost, a nikoliv pouze, zda zachycuje 

dostatečný počet odchylek od průměru, které je moţné v realitě nalézt. Právě 

praktická vyuţitelnost a jednoduchost byly hlavními důvody aplikace modelu 

náhodného uţitku při studiu determinant volby dopravního prostředku při 

pravidelných cestách na území městských aglomerací. 

Nicméně skutečnost, ţe je model či teorie kvůli nutnému zjednodušení 

pouze pokřiveným odrazem reality, musí výzkumníka nutit odlišovat ve vlastním 

výkladu co nejdůsledněji, kdy hovoří pouze o vlastnostech modelu či sloţkách 

teorie a kdy skutečně uvaţuje o realitě. 
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Teorie volby v ekonomické teorii
50

 

 

V klasické ekonomické teorii lze volbu, a tedy například i volbu dopravního 

prostředku, vidět jako výsledek sekvenčního rozhodovacího procesu, který 

zahrnuje: 1) definici problému volby, 2) tvorbu alternativ,
51

 3) ohodnocení 

vlastností alternativ (které budu nadále označovat pojmem atributy), 4) volbu a 5) 

implementaci volby v podobě jednání. Jak uţ jsem naznačila v úvodu, vlastnosti 

atributů a jejich ohodnocení jsou tím hlavním prvkem, který tento model odlišuje 

například od v sociologii běţně uţívaného diskrétního modelu volby politických 

stran. 

 Konkrétní teorii volby tak představuje soubor procedur definujících 

následující elementy: 1) rozhodovatel (decision-maker), 2) alternativy, 3) atributy 

alternativ a 4) rozhodovací pravidlo [Ben-Akiva, Lerman 1985: 32]. 

Rozhodovatelem můţe být domácnost, podnik, stát, anebo, jako v našem případě, 

jednotlivec. Alternativy jsou moţnosti, které ale musí být rozhodovateli známy. 

Uvaţujeme-li o volbě dopravního prostředku v tomto výzkumu, není např. cesta 

vlakem alternativou tam, kde není ţelezniční zastávka či spojení, ani například 

cesta na kole, neví-li jedinec o existenci nejbliţší cyklostezky. V této práci 

budeme nadále uvaţovat o alternativách stejně jako například při volbách různého 

spotřebního zboţí pouze jako o diskrétních proměnných.
52

 

Atributy alternativ představují jejich vlastnosti. V případě volby 

dopravního prostředku jsou to nejčastěji finanční náklady, cestovní čas, ale můţe 

                                                 
50 

Následující výklad aplikované teorie volby a modelu náhodného uţitku je zaloţen převáţně na 

knize Ben-Akiva, Lerman, 1985: Discrete Choice Modelling a výukových materiálech kurzu 

Discrete Choice Analysis: Predicting Demand and Market Shares organizované Transport and 

Mobility Laboratory na École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Přednášející Moshe Ben-

Akiva, Michel Bierlaire, Denis Bolduc, Daniel McFadden a Joan Walker patří v současnosti mezi 

nejrespektovanější akademiky v tomto oboru. Daniel McFadden se vývoji teorie a metod pro 

analýzu diskrétní volby věnuje od 70. let 20. století [McFadden 1974, McFadden, Talvitie 1977] a 

v roce 2000 za něj spolu s Jamesem Heckmanem obdrţel Nobelovu cenu za ekonomii. Ben-Akiva 

patří k jeho ţákům a pozdějším spolupracovníkům vyznačujících se rozsáhlou vědeckou a 

pedagogickou činností nejen na domovském Department of Civil and Environmental Engineering 

na Massachusetts Institute of Technology. Učebnice diskrétní volby, kterou napsali spolu s 

kolegou Lermanem jiţ v 80. letech 20. stol., se vyznačuje především rozsáhlým a velmi 

srozumitelným představením teoretických předpokladů jednotlivých diskrétních modelů, které se 

od té doby zásadně nezměnily. Zájemcům o problematiku diskrétních modelů lze však doporučit 

také novější knihu Kennetha Traina Discrete Choice Methods with Simulation z roku 2003 nebo 

články výše uvedených akademiků. V oblasti environmentální ekonomie je to pak například práce 

[Haab,  McConnell 2002]. 
51

 V takovém pojetí představuje zvyk rozhodnutí pouze s jednou alternativou. 
52

 Obecně ale ve spotřebitelské teorii můţe být alternativou spotřebovávané mnoţství určitého 

statku a tedy proměnná spojitá. 

http://ctl.mit.edu/metadot/index.pl?id=2464&isa=Category&op=show
http://ctl.mit.edu/metadot/index.pl?id=2464&isa=Category&op=show
http://elsa.berkeley.edu/~train/index.html
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to být také komfort či prestiţ, s jakou je ten který dopravní prostředek spojen. 

„Atraktivita alternativy je ohodnocena jako vektor hodnot atributů“ [Ben-Akiva, 

Lerman 1985: 35]. Hodnoty atributů jsou měřeny na škále atraktivity, která můţe 

být buď kardinální, jako např. náklady vyjádřené v korunách, nebo ordinální, kdy 

jsou jednotlivé alternativy pouze porovnány z hlediska rychlosti, jako nejrychlejší 

či nejpomalejší. 

Rozhodovací pravidlo představuje interní mechanismus pouţitý 

rozhodovatelem ke zpracování dostupných informací a vede k jedinečné volbě. 

Z hlediska předešlé diskuze o racionalitě jednání (v kapitole 1) představuje 

rozhodovací pravidlo klíčovou proceduru volby. V ekonomické literatuře je 

popsána celá řada rozmanitých rozhodovacích pravidel [Slovic et al. 1977, 

Svenson 1979 in Ben-Akiva, Lerman 1985]. Je moţné je klasifikovat do čtyř 

základních kategorií: 1) dominance, 2) uspokojení, 3) lexikografické (slovníkové) 

pravidlo a 4) uţitek. Všechny typy rozhodovacích pravidel lze navíc vzájemně 

kombinovat. 

Prvním typem rozhodovacího pravidla je pravidlo dominance. 

Rozhodování podle dominance představuje volbu alternativy, která je lepší 

alespoň v jednom atributu a není horší v ostatních atributech. Je zřejmé, ţe tento 

typ rozhodovacího pravidla se v realitě vyskytuje pouze zřídka. 

 Dalším typem je rozhodovací pravidlo podle uspokojení. Jedná se o volbu 

jedné z alternativ, jejíţ všechny atributy přinášejí uspokojení určité (předem 

očekávané) úrovně. V naší úloze volby dopravního prostředku bychom jako volbu 

podle uspokojení označili proces, v němţ by jedinec nejprve vybral všechny 

alternativy, s nimiţ by se do cílového místa dopravil za méně neţ jednu hodinu – 

např. autem a autobusem. V druhém kroku by pak zvolil alternativu, která je např. 

nejlepší z hlediska pohodlí, a tedy cestoval autem. 

Lexikografické pravidlo představuje rozhodovací postup, kdy rozhodovatel 

nejprve uspořádá atributy podle důleţitosti a poté zvolí alternativu s nejlepší 

hodnotou u atributu, který povaţuje za nejdůleţitější. Jedinec, který se chce dostat 

do určité destinace, můţe za nejdůleţitější například povaţovat rychlost, poté 

cenu a na posledním místě komfort. Poletí proto letadlem, protoţe rychlost pro něj 

představuje nejdůleţitější aspekt cestování. 

Poslední skupinou rozhodovacích pravidel představují volby podle uţitku. 

Protoţe se jedná v ekonomii o nejčastěji předpokládané kritérium volby a tedy 
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nejčastěji aplikovaný nástroj vysvětlení jednání,
53

 zastavíme se u něj poněkud 

déle. 

 

Uţitek 

 

Volby podle uţitku reprezentují třídu rozhodovacích pravidel, která předpokládají 

vzájemnou souměřitelnost atributů. V tomto pojetí je atraktivita alternativy 

zahrnující vektor hodnot jednotlivých atributů redukovatelná na skalár. Jinak 

řečeno, vícerozměrnou veličinu lze vyjádřit jako veličinu o jednom rozměru. 

„Definujeme tak jedinou účelovou (objective) funkci vyjadřující atraktivitu 

alternativy na základě jejích atributů“ [Ben-Akiva, Lerman 1985: 37]. Tento index 

atraktivity se nazývá uţitek (utility) a představuje míru, kterou se rozhodovatel 

svými volbami snaţí maximalizovat.
54

 Předpoklad jediného indexu je zaloţen na 

představě, ţe rozhodovatel je ochoten volit výhodu u jednoho atributu a zároveň 

akceptovat nevýhodu u jiného atributu a tedy udělat přijatelný kompromis (tzv. 

trade-off ). Podle této představy si jedinec např. dokáţe zvolit, zda zaplatí o 100 

korun více, aby při cestě z Prahy do Brna ušetřil 40 minut. Uţitek představuje 

latentní proměnnou, o níţ zpravidla předpokládáme, ţe je ordinální. Jednu 

alternativu tedy povaţujeme za lepší či horší neţ jinou. Za kardinální je uţitek 

povaţován pouze výjimečně [Ben-Akiva, Lerman 1985: 37]. 

Takovou představu rozhodovacího procesu bychom běţně označili jako 

„racionální chování“. Tento obrázek vytváří přesvědčení, ţe ten, kdo se 

rozhoduje, ví, jaký bude výsledek jeho rozhodnutí. Je zjevné, ţe představy 

jednotlivých lidí o budoucích výsledcích se mohou značně lišit a ţe tedy tento 

obrázek jen málo odpovídá realitě. Proto byla tato představa „perfektní 

racionality“ [Simon 1957 in Ben-Akiva, Lerman 1985: 38], předpokládající 

neustále kalkulujícího aktéra s perfektními informacemi, dominující klasické 

ekonomické teorii, nahrazena představou „omezené racionality“.  

Omezená racionalita rozpoznává omezení rozhodovacího procesu plynoucí 

z neúplné dostupnosti informací i nikoliv perfektních schopností jedince činit na 

                                                 
53

 Uţitek je ale také jedním z nejkritizovanějších konceptů mikroekonomické teorie. Přesněji 

řečeno, předmětem kritiky je ztotoţnění uţitku s finančním přínosem a výlučně egoistickým 

zájmem. 
54

 Optimalizaci uţitku lze specifikovat nejen jako maximalizaci přínosu, ale např. minimalizaci 

nákladů, cestovního času, atd. 
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jejich základě rozhodnutí.
55

 S vědomím toto, nakolik je v realitě racionalita 

rozhodování omezena, se v mikroekonomické teorii spotřebitele předpokládá 

pouze aktér „s tranzitivními a konzistentními preferencemi“ [Ben-Akiva, Lerman 

1985: 38]. Tento předpoklad by znamenal, ţe jedinec za stejných okolností zvolí 

tutéţ alternativu, např. vţdy pojede ráno do práce tramvají. Zároveň 

upřednostňuje-li např. jízdu autem před jízdou metrem a jízdu metrem před jízdou 

autobusem,  znamená to, ţe zároveň upřednostňuje také jízdu autem před jízdou 

autobusem.  

 

Teorie pravděpodobnostní volby 

 

Teorie diskrétní volby, o niţ se opírám při formalizaci problému volby 

dopravního prostředku do podoby přístupné statistické aplikaci, pracuje na rozdíl 

od ekonomické teorie spotřebitele přímo s uţitkovými funkcemi. Stejně jako 

„ekonomická teorie spotřebitele se snaţí poskytnout prostředky pro transformaci 

předpokladů o individuálních tuţbách na poptávkovou funkci zachycující jednání 

spotřebitele za daných okolností“ [Ben-Akiva, Lerman 1985: 39]. 

Původní teorie, pro tři alternativní dopravní prostředky (např. auto, 

hromadná doprava a chůze) předpokládá, ţe jedinec volí tu alternativu, ze které 

má největší uţitek.
56

 Skutečností je, ţe takto formulovaná teorie diskrétní volby 

naráţela v empirických úlohách (nejčastěji ekonomických experimentech) na to, 

ţe nebyly splněny předpoklady konzistentních a transitivních preferencí. 

Především v psychologii proto vznikla teorie pravděpodobnostní volby [Luce, 

Suppes 1965 in Ben-Akiva, Lerman, 1985: 49], která se s problémem týkajícím 

se platnosti obou předpokladů snaţila vyrovnat. Teorie pravděpodobnostní volby 

usiluje především o to, zachytit: 1) efekty nepozorovaných variací mezi těmi, kteří 
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 Mezi přístupy předpokládající pouze omezenou racionalitu patří jiţ zmíněné práce Tverského a 

Kahnemana, které vychází z experimentální (behaviorální) ekonomie. Tversky hovoří o tom, ţe 

chceme-li popsat jednání realističtěji, neţ činí klasická teorie racionální volby, je třeba o něm 

uvaţovat, jako by probíhalo v jednotlivých krocích (tzv. elimination by aspects). V různých fázích 

volby se rozhodujeme podle různých dimenzí či aspektů a liší se v nich i samotný předmět volby. 

Tversky se spolu s Kahnemanem věnovali popisu systematických odchylek jednání od úplné 

racionality. Např. upozornili na to, ţe jednotlivci přeceňují (nadhodnocují) pravděpodobnost 

výskytu řídkých jevů [Coleman 1994]. Za své výsledky  v tomto oboru (tzv. Prospect Theory) byli 

v roce 2002 vyznamenáni Nobelovou cenou za ekonomii. Také Cass Sunstein a Richard Thaler se 

z behaviorální perspektivy zabývají popisem anomálií na trhu a systematických odchylek od úplné 

racionality. 
56

 Úplnou formalizaci přijatých předpokladů o rozhodování mezi diskrétními alternativami uvádím 

v příloze I. 
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se rozhodují, 2) efekty nepozorovaných atributů alternativ, 3) náhodnost jednání, 

4) chyby v důsledku nesprávné percepce atributů a 5) volby suboptimálních 

alternativ. V rámci pravděpodobnostního mechanismu volby Luce a Suppes navíc 

rozlišují a) koncept konstantního uţitku, předpokládajícího bytostně 

pravděpodobnostní charakter našeho jednání, [více viz Ben-Akiva, Lerman 1985: 

48–58] a b) náhodného uţitku. 

 

Náhodný uţitek 

 

Na rozdíl od modelu konstantního uţitku jsou v modelu náhodného uţitku 

(Random utility model, označován RUM) [Manski 1977] nepozorované 

inkonzistence v chování (volbě) povaţovány za výsledek nedostatků při 

pozorování na straně analytika. Manski identifikuje čtyři různé zdroje náhodnosti: 

1) nepozorované atributy, 2) nepozorované variace chutí, 3) chyby v měření a 

informační nepřesnosti a 4) instrumentální (proxy) proměnné. 

Tento model jednání sice také předpokládá, ţe jedinec vţdy volí 

alternativu s největším uţitkem, nicméně uţitky nejsou analytikovi známy 

s jistotou, ale zachází se s nimi jako s náhodnými proměnnými. Z této perspektivy 

je pravděpodobnost volby vybrané alternativy rovna pravděpodobnosti, ţe je 

uţitek z této alternativy větší či roven uţitku ze všech ostatních alternativ 

v souboru voleb.
57

  

V souladu s touto teorií můţeme tedy uţitkovou funkci,
58

 jejíţ parametry 

chceme odhadnout, rozdělit do dvou aditivních sloţek: a) systematické nebo také 

deterministické komponenty a b) náhodné komponenty. Jak systematická ( inV ), 

tak náhodná (εin) komponenta uţitku představují funkce. Systematické 

komponenty uţitkových funkcí si lze přibliţně představit jako průměry 

uţitkových funkcí. Jednotlivé uţitky jsou tedy konkrétní reálná čísla. Je však třeba 

si uvědomit, ţe uţitek stejně jako jeho jednotlivé sloţky jsou bezrozměrné 

veličiny, a proto nás zajímají pouze rozdíly mezi nimi. Protoţe vysvětlovaná 

proměnná v modelu náhodného uţitku není kardinální, ale diskrétní, je vţdy třeba 

v modelu definovat tolik uţitkových funkcí, jako je celkový počet alternativ. Z 

odhadů parametrů modelu a tedy uţitků pro jednotlivé alternativy můţeme pak 
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 Viz rovnici 3 v příloze I. 
58

 Uţitek představuje náhodnou veličinu. 
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pro kaţdého jednotlivce odvodit pravděpodobnost volby kaţdé jednotlivé 

alternativy (např. auta, hromadné dopravy nebo chůze). 

Neţ můţeme přistoupit k odhadu parametrů deterministické komponenty 

uţitku (β1 – βK), je třeba učinit několik předpokladů. První z předpokladů se týká 

toho, jaký můţe být smysluplný tvar deterministických (systematických) 

komponent uţitku. V praxi je však v parametrech nejčastěji lineární. Další 

předpoklad se týká podoby náhodné proměnné, která v modelu popisuje chyby 

(disturbance), nebo rozdíly mezi nimi. Podle toho, jaké rozdělení chyb 

(disturbancí) očekáváme, volíme k odhadu parametrů modelu nejčastěji mezi 

modelem LOGIT nebo PROBIT. Daný předpoklad je veden nejen naší představou 

o realitě, ale také poţadavky, které klademe na numerické vlastnosti modelu. 

V modelech náhodného uţitku aplikovaných na problém volby dopravního 

prostředku se nejčastěji předpokládá, ţe náhodná sloţka je součtem velkého počtu 

nepozorovaných, ale navzájem nezávislých komponent. Z početních důvodů se 

však nepředpokládá, ţe má náhodná sloţka normální rozdělení (jako v modelu 

PROBIT), ale rozdělení logistické
59

 [Ben-Akiva, Lerman 1985: 69 – 72]. 

V úlohách, v nichţ volba sestává z více neţ dvou alternativ, je v závislosti na 

zvolených předpokladech ohledně chyb nejčastěji uţívaným modelem 

multinomický model logit. Odhad parametrů deterministické (systematické) 

funkce uţitku pak nejčastěji provádíme pomocí metody maximální 

věrohodnosti.
60

 

Výše popsané vlastnosti modelu pravděpodobnostní volby jednoduše 

znamenají, ţe při modelování odhadujeme na základě znalosti skutečné volby, 

jejích charakteristik a charakteristik jednotlivce parametry systematické 

komponenty uţitku (β1 – βK) popisující vztah mezi nimi a závislou proměnnou. 

Stejně jako obecně při pouţití metody regrese „je cílem analýzy … nalézt co 

nejlepší, nejúspornější a současně věcně smysluplný model, který popíše vztah 

mezi závislou (vysvětlovanou, predikovanou) proměnnou a skupinou nezávislých 

(vysvětlujících, predikujících) proměnných“ [Řeháková 2000: 475].  

                                                 
59

 Logistické rozdělení je podobné jako normální rozdělení, ale má těţší či silnější konce (tails). 
60

 Metoda maximální věrohodnosti (také Maximum likelihood estimation, MLE) je asi nejběţnější 

statistickou metodou pro odhad parametrů modelu takovým způsobem, aby nejlépe vysvětloval 

data. Více k této metodě např. [Zichová 1992]. 
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Pokusme se tedy na závěr shrnout obsah této kapitoly. Za dostatečně 

abstraktní, dostatečně operacionální a tudíţ uţitečný model jednání, s jehoţ 

pomocí měřím vliv determinant na volbu dopravního prostředku, povaţuji model 

náhodného uţitku. Přestoţe se jedná o původně mikroekonomický model jednání, 

především kvůli skutečnosti, ţe je tento model zaloţen na předpokladu omezené 

racionality a ţe je kromě atributů alternativních dopravních prostředků moţné 

vhodně jej doplnit o individuální charakteristiky jednotlivců, které mohou 

obsahovat i postojové a další tzv. měkké konstrukty, ho povaţuji za obzvláště 

vhodný. Za předpokladů, které jsou s tímto modelem spojené, a pomocí metody 

multinomické logistické regrese odhaduji v následující kapitole parametry 

popisující vliv jednotlivých faktorů na volbu dopravního prostředku. 
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IV: VOLBA DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU: ZNAČNĚ DETERMINOVANÝ VÝSLEDEK 

RUTINNÍHO JEDNÁNÍ 

 

V předchozích kapitolách jsem čtenáře seznámila s faktory, které mohou 

ovlivňovat pouţití různých dopravních prostředků na různé cesty v pracovní dny, 

a popsala hlavní rysy modelů, s jejichţ pomocí lze efekt jednotlivých determinant 

spolehlivě měřit. Dosud se jednalo především o diskuzi stavu poznání a způsobů 

zkoumání cestovního chování pocházejících ze zahraniční literatury [Hensher, 

Button 2000, Louviere et al. 2000, Ben-Akiva, Lerman 1985, Mahmassani 2002], 

neboť srovnatelné studie v České republice prakticky neexistují.
61

 Právě 

neexistence srovnatelných studií a absence odhadů velikosti efektů různých 

faktorů na volbu dopravních prostředků v českých aglomeracích byly hlavními 

důvody provedení standardizovaného dotazníkového šetření na toto téma.  

Vlastní zkoumání determinant volby dopravního prostředku ve vybraných 

městech České republiky jsem zaloţila na datech získaných ve standardizovaném 

dotazníkovém šetření Analýza kaţdodenního dopravního chování dospělého 

městského obyvatelstva.
62

 Parametry vysvětlující volbu dopravního prostředku 

jsem odhadla s pomocí modelu náhodného uţitku. Jako sociolog jsem usilovala o 

to, obohatit výchozí model, zahrnující pouze objektivní omezení volby, o vybrané 

postojové či preferenční charakteristiky týkající se bydliště a ţivotního stylu jako 

podstatných faktorů rutinního cestovního chování. Zároveň jsem zkoumala, jak se 

různé společenské skupiny liší v pouţívání různých dopravních prostředků. 

V rozšíření původně ekonomického modelu jednání o statusové a preferenční 

struktury vidím hlavní přínos pouţitého přístupu, a to pro obě společenskovědní 

disciplíny. 

 Cílem analýzy je tedy identifikace klíčových determinant vysvětlujících 

volbu dopravního prostředku a odhad parametrů srovnatelných s dostupnými 

zahraničními studiemi v oboru. Odhady parametrů modelu umoţňují navzájem 

                                                 
61

 Výjimkou je šetření firmy Jacobs Consultancy provedené v roce 2009 v rámci výzkumného 

projektu VaV č. CG721-045-190 Ministerstva dopravy ČR pod názvem Lokálně ověřený rámec 

pro multimodální modelování poptávky po veřejné dopravě osob v souvislosti s interními a 

externími kvalitativními a ekonomickými faktory dopravní obsluhy. 
62

 Dotazníkové šetření realizovalo Centrum pro otázky ţivotního prostředí Univerzity Karlovy 

v Praze. Dotazníkové šetření bylo součástí výzkumného projektu Analýza kaţdodenního 

dopravního chování dospělého městského obyvatelstva a nástroje regulace dopravy, 24/2006-430-

OPI/3 financovaného Ministerstvem dopravy ČR z OP „Infrastruktura“ – Priorita 2 (2.4). 
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porovnávat velikosti vlivu jednotlivých determinujících faktorů na individuální 

rozhodnutí. Na základě výsledků modelování jsme schopni říci, nakolik je volba 

dopravního prostředku podmíněna vlastnostmi (atributy) jednotlivých alternativ a 

dalšími omezeními na straně jednotlivců a jejich domácností, či naopak vlastními 

preferencemi, chutěmi nebo vkusem, které buď reprezentují jiné sociální struktury 

rozhodování nebo pouhé projevy svobodné vůle. 

 V této kapitole nejprve představuji jednotlivé dílčí hypotézy o vlivu 

různých typů determinant volby dopravního prostředku. V druhé  části popisuji 

uspořádání dotazníkového šetření a data. Ve třetí části popisuji postup testování 

hypotéz a hledání nejlepšího modelu. Ve čtvrté části komentuji odhady parametrů 

konstant. V páté části specifikuji testovaný model. V šesté části prezentuji 

výsledky testování hypotéz a interpretuji je. Sedmá část shrnuje výsledky, osmá 

z nich plynoucí závěry. 

 

1. Determinanty volby dopravního prostředku – dílčí hypotézy 

 

Analýzu determinant volby dopravního prostředku jsem rozdělila do testování 

platnosti devíti samostatných hypotéz. První tři představují hypotézy o vlivu 

vlastností (atributů) alternativ na volbu dopravního prostředku. Jedná se o atributy 

cestovního času a nákladů nejčastěji popisované v literatuře. Čtvrtá a pátá 

hypotéza zachycuje vztah mezi volbou dopravního prostředku a prostorovou 

strukturou. Jsou to pro tuto práci ústřední hypotézy, které na úrovni individua 

testují vztah mezi pouţíváním automobilu a umístěním bydliště a jeho typem, 

který naznačují agregovaná data prezentovaná v kapitole II. Šestá hypotéza 

zachycuje rozdíly v cestovním chování mezi různými skupinami obyvatelstva. 

Sedmá hypotéza zachycuje vliv specifické potřeby flexibilních cestovních vzorců 

vyplývající z povahy zaměstnání. Tato hypotéza byla testována na základě 

výsledků předvýzkumu, které naznačily, ţe mobilitní poţadavky související se 

zaměstnáním jsou při volbě dopravního prostředku velmi významné. Osmá 

hypotéza popisuje omezení normativní povahy a tedy, zda spojení některých 

dopravních prostředků s určitým společenským postavením zvyšuje 

pravděpodobnost jeho volby, coţ také naznačil průběh předvýzkumu. Devátá 

hypotéza zachycuje efekt rozdílů v preferovaném ţivotním stylu. Konkrétně se 

jedná o to, nakolik je volba dopravního prostředku ovlivněna městským nebo 
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naopak suburbánním ţivotním stylem a poţadavky na dopravní dostupnost místa 

bydliště, a to nezávisle na objektivních omezeních testovaných v hypotézách čtyři 

a pět. Jednotlivé testované hypotézy zobrazuje následující tabulka. 

 

 

Tabulka 2: Testované hypotézy 

Volba dopravního prostředku je podmíněna… 

…atributy alternativ: 

HI relativním rozdílem v trvání cesty při pouţití různých dopravních 

prostředků 

HII relativním rozdílem ve finančních nákladech na pouţití různých 

dopravních prostředků 

HIII ekonomickými omezeními: příjmem jednotlivce, jeho domácnosti  

…prostorovou strukturou: 

HIV prostorovými faktory danými povahou bydliště: bydlením v centru města a 

občanskou vybaveností bydliště 

HV infrastrukturními podmínkami: frekvencí spoje hromadné dopravy, 

vzdáleností na nejbliţší zastávku hromadné dopravy, častým výskytem 

zpoţděných spojů 

…sociální strukturou: 

HVI Socioekonomickými charakteristikami jedince a domácnosti: pohlavím, 

věkem, vzděláním, velikostí domácnosti 

HVII vyţadovanou flexibilitou cestování v souvislosti s prací, velikostí 

pracovního úvazku 

HVIII spojením pouţívání jednotlivých dopravních prostředků s určitým 

společenským postavením a prestiţí 

… faktory ţivotního stylu: 

HIX vlastními preferencemi ţivotního stylu a dopravní dostupnosti 
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2. Uspořádání výzkumného šetření a popis dat 

 

Cílovou skupinou dotazníkového šetření byli dospělí obyvatelé vybraných 

aglomerací sto- a vícetisícových měst (Hradec Králové, Pardubice, Plzeň a Praha) 

a měst Chomutov, Jihlava, Kroměříţ a Turnov.
63

 Dotazníkové šetření proběhlo 

v období duben aţ červen 2008. Vzhledem ke způsobu zkoumání volby 

dopravního prostředku byl výběr osob do vzorku omezen poţadavkem na to, aby 

dotazovaný respondent „předchozí den uskutečnil alespoň 1 cestu na území 

sledované městské aglomerace (pěšky cestu delší neţ 5 minut jedním směrem)“. 

Vzhledem k tomu, ţe bylo cílem šetření dopravní chování v běţný pracovní den a 

respondenti byli dotazováni na reálné chování v předchozí den, probíhalo 

dotazování pouze ve dnech úterý aţ sobota. Dny, o nichţ respondenti referovali, 

byly tedy pondělí aţ pátek.
64

 

Zkoumanými jednotkami v dotazníkovém šetření byli jednotlivci. Ve 

výběrovém souboru bylo dotázáno 1723 respondentů starších 18 let. Důvodem 

omezení vzorku na dospělou populaci byl poţadavek na alespoň formální 

dostupnost všech dopravních alternativ (tedy včetně řidičského oprávnění). 

Respondenti byli do vzorku vybíráni kvótním výběrem. Kvóty byly stanoveny pro 

kaţdou lokalitu zvlášť. Kvótními proměnnými byly: 1) místo bydliště – skutečné, 

nikoliv trvalé (6 kategorií); 2) pohlaví respondenta; 3) věk respondenta (3 

kategorie), 4) vzdělání respondenta (4 kategorie) a 5) současná ekonomická 

aktivita (4 kategorie vč. důchodců
65

). Zastoupení všech kvótních kategorií ve 

vzorku je proporcionální k zastoupení v populacích: aglomerace Hradce Králové, 

Pardubic, Plzně, Prahy a měst Jihlava, Chomutov, Kroměříţ a Turnov. Kvóty 

nebyly vázány.
66

 Sběr byl proveden v domácnostech metodou osobních rozhovorů 

                                                 
63

 Populace jednotlivých měst byla do šetření vybrána na základě typologického výběru. Přestoţe 

vzorek zahrnuje města heterogenní z hlediska geografických, ekonomických a sociálních 

podmínek, nelze ho povaţovat za reprezentativní za všechny městské aglomerace ČR. Důvodem 

pro typologický výběr měst do vzorku byla na jedné straně snaha mít v jednotlivých velkých 

městech dostatečně velké vzorky pro samostatnou analýzu, na druhé straně omezení zdrojů pro 

sběr dat. 
64

 Za kaţdý z pracovních dnů byl dotázán přibliţně stejný počet respondentů. Pro kontrolu se 

testovalo, zda se dopravní chování v pátek, tedy v den předcházející víkendu, od ostatních dní 

neliší. Analýza frekvencí a typů cest signifikantní rozdíly nepotvrdila, a proto byla data za všechny 

všední dny analyzována jako jeden vzorek. 
65

 Vzorek obsahuje 25 % důchodců. 
66

 Vzorky za jednotlivá města lze proto povaţovat za reprezentativní. Vzhledem k tomu, ţe 

analýza neprokázala signifikantní rozdíly mezi volbou dopravního prostředku u obyvatel 

jednotlivých měst, byla data analyzována jako jeden vzorek. Data nebyla váţena. 
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s pomocí papírových dotazníků.
67

 Respondenti v hlavní vlně výzkumu obdrţeli za 

svou účast drobnou věcnou odměnu. Průměrná délka dotazování byla 43 minut. 

 

Data 

V dotazníkovém šetření byly zjišťovány podrobnosti první cesty konané 

respondentem ve sledovaný pracovní den a vybrané charakteristiky řetězce cest 

následujícího tuto cestu. Předmětem studia byly tedy cesty s různými účely. 

Šetření se omezilo pouze na cesty v rámci městské aglomerace (vymezené 

územím o poloměru 25 km od centra kaţdého města).
68

  

Determinanty volby dopravního prostředku na kaţdodenní cesty byly 

zkoumány s pomocí proměnné dopravní prostředek pouţitý na první cestu 

uskutečněnou v den předcházející dotazování. Tato první cesta mohla obsahovat 

zastávku s jiným účelem. Vzhledem k tomu, ţe se zkoumají charakteristiky cesty, 

která se opravdu uskutečnila, jedná se o výzkum tzv. projevených preferencí 

(revealed preferences). 

Analýzu dat jsem provedla s pomocí softwaru BIOGEME [Bierlaire 2003, 

2008] a zčásti softwaru SPSS na 1182 případech.
69

 V softwaru BIOGEME se 

k odhadu neznámých parametrů vyuţívá metoda maximální věrohodnosti. 

Software SPSS jsem pouţila pro odhad skóru latentních proměnných.  

Dotazovaní měli na výběr z celkového počtu 12 různých prostředků 

hromadné dopravy (auto jako řidič, auto jako spolujezdec, motocykl, tramvaj, 

trolejbus, autobus (městský), metro, vlak, příměstský autobus (IAD), kolo, chůze a 

ostatní). V různých lokalitách tak připadaly v úvahu různé alternativy. Vzhledem 

k tomu, ţe na motocyklu cestovaly pouze 3 osoby ve vzorku, byly spolu s těmi, co 

                                                 
67

 Sběr dat provedla společnost GfK Praha, s.r.o. 
68

 Dálkové cesty přes území města nebyly předmětem šetření. 
69

 Software BIOGEME vyvinutý speciálně pro účely modelování diskrétní volby v oblasti 

cestovního chování pracuje pouze s pozorováními, které mají platné hodnoty u všech zkoumaných 

proměnných. Z tohoto důvodu výrazně klesl počet pozorování dostupných pro analýzu diskrétní 

volby. Pro kontrolu, zda se vzorek analyzovaný s pomocí modelu diskrétní volby (N=1182) ve 

sledovaných charakteristikách neliší od celkového vzorku platných dat (N=1723), bylo pouţito 

chi
2
 testů dobré shody. U všech proměnných s výjimkou frekvence spoje hromadné dopravy 

nepřesáhly chybějící hodnoty 1,7 % velikosti vzorku a nelze mezi nimi a modelovanou proměnnou 

potvrdit statisticky významnou souvislost. Počet chybějících hodnot u frekvence spoje hromadné 

dopravy je řádově vyšší. Důvodem je častější neznalost frekvence spoje hromadné dopravy u osob, 

které k referenční cestě pouţily automobil. To znamená, ţe je v analyzovaném vzorku více osob, 

které znají intervaly i těch dopravních prostředků, které k referenční cestě nepouţily. Z důvodu 

kontroly efektu této odlišnosti na výsledky analýzy byly odhadnuty také efekty modelu, který 

proměnnou frekvence spoje hromadné dopravy neobsahuje. Směr modelovaných efektů, ani jejich 

velikost tohoto alternativního modelu se významně neliší. 
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cestovali jinak neţ nabídnutými alternativami, vyloučeny z analýzy. Protoţe je 

hlavní výzkumnou otázkou mé práce zjištění faktorů, které vysvětlují volbu 

automobilu versus jiného, pokud moţno environmentálně šetrnějšího dopravního 

prostředku, byly všechny typy hromadné dopravy v následující analýze sloučeny 

do jedné alternativy hromadná doprava. V analýze tak pracuji s pěti vzájemně se 

vylučujícími alternativami: auto jako řidič, auto jako spolujezdec, kolo, chůze a 

hromadná doprava (HD). Výskyt jednotlivých alternativ v datech zobrazuje 

následující tabulka.
70

 

 

 

Tabulka 3: Podíl jednotlivých dopravních prostředků na referenční cestě 

 N % 

Auto jako řidič 515 29,9 

Auto jako spolujezdec 111 6,4 

Hromadná doprava (MHD nebo IAD) 752 43,6 

Chůze 244 14,2 

Kolo 70 4,1 

Celkem 1692* 98,2 

* Počet platných odpovědí u proměnné volba dopravního prostředku. 

 

Nicméně nepředpokládám, ţe jsou pro kaţdého jednotlivce ve vzorku dostupné 

všechny alternativy. Například volba uskutečnit cestu pěšky je u většiny osob 

omezena délkou cesty. V literatuře [např. Ben-Akiva, Lerman 1985] se objevuje 

hranice 2 km, za níţ jiţ chůze není povaţována za alternativu. Vzhledem k tomu, 

ţe se v našich datech vyskytl i větší počet osob, které uskutečnily pěšky cesty 

čtyřkilometrové, definovala jsem chůzi jako dostupnou alternativu u cest do čtyř 

kilometrů. Obdobně je kolo povaţováno za dostupnou alternativu pouze u osob, 

které uvedly, ţe jejich domácnost vlastní alespoň jedno kolo, které se pouţívá 

                                                 
70

 Ve 47 % případů se u první cesty jednalo o cestu do práce a ve 23,5 % případů o cestu na nákup. 

Nehledě na účel první cesty, v 77 % případů respondenti uvedli, ţe referují o cestě, kterou 

uskutečnili obvyklým způsobem.  
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k cestám po městě.
71

 Řízení auta povaţuji za dostupnou alternativu pouze u osob, 

které vlastní řidičský průkaz a jejichţ domácnost vlastní alespoň jeden 

provozuschopný automobil. Zbývající dvě alternativy – cestu autem v roli 

spolujezdce a cestu hromadnou dopravou povaţuji za dostupné u kaţdého 

jednotlivce. 

Co vlastně stanovení výše uvedených omezení dostupnosti alternativ 

znamená pro způsob odhadů parametrů modelu a následnou interpretaci dat? 

Proměnné popisující dostupnost jednotlivých alternativ v modelu určují, zda je 

pravděpodobnost volby té které alternativy nulová či nenulová. Zahrnutí 

proměnných dostupnosti do modelu volby znamená, ţe odhadnuté parametry 

vyjadřují průměrnou změnu pravděpodobnosti volby té které alternativy vůči 

alternativě referenční, za podmínky, ţe má jednotlivec na výběr. Pokud na výběr 

nemá, je pravděpodobnost volby nedostupné alternativy v modelu nulová. 

Uvědomme si, ţe model reprezentuje situaci, kdy jedinec, který bydlí na 

určitém místě, dojíţdí do určitého místa a v rámci domácnosti, která vlastní určitý 

počet automobilů a kol, rozhoduje, jak uskuteční jednu z dalších (obdobných) cest 

ve všední den. Dostupnost automobilů v rámci domácnosti, ale také například 

vlastnictví časového předplatného na hromadnou dopravu, představuje výchozí 

podmínky, v nichţ se jednotlivec rozhoduje. Tyto podmínky jsou proto v modelu 

povaţovány za stabilní. Jednotlivé odhady tedy vyjadřují efekt různých 

determinant při stávající vybavenosti statky dlouhodobé spotřeby, které souvisejí s 

dojíţděním.
72

 

Z hlediska povahy dat se pouţitý model náhodného uţitku pro volbu 

dopravního prostředku vyznačuje vůči běţným sociologickým úlohám dalším 

rozdílem. Pro účely odhadu parametrů zachycujících efekt atributů trvání cesty 

(travel time) a nákladů na cestu (travel cost) je třeba do dat doplnit, jaké by byly 

náklady a trvání cesty při pouţití ostatních (a tedy nepouţitých) dostupných 

                                                 
71

 Upřesnění, ţe se má jednat pouze o kola pouţívaná ve městě, bylo do dotazníku přidáno na 

základě výsledků předvýzkumu, v němţ jsme zjistili, ţe někteří lidé pouţívají kolo pouze za 

účelem sportování a rekreace, a tedy zásadně mimo hranice města. 
72

 Je samozřejmě moţné poloţit si také otázku, jak se změní právě vlastnictví automobilů a 

časového předplatného, pokud se změní např. jednotkové náklady na cestu. Stejně jako volbu 

dopravního prostředku i otázku vlastnictví automobilu nebo časového předplatného na hromadnou 

dopravu by bylo moţné řešit pomocí samostatného modelu diskrétní volby, či se je snaţit 

vhodným způsobem do modelu integrovat; viz předchozí kapitolu). Jak jsem ale upozornila 

v úvodu, modeluji volbu dopravního prostředku ve statickém a jednoúrovňovém modelu a 

související volby proto stojí mimo cíle i moţnosti této práce. 
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dopravních prostředků. Připomeňme, ţe v modelu náhodného uţitku 

předpokládáme, ţe se jednotlivec rozhoduje primárně na základě rozdílů 

v atraktivitě dostupných alternativ dané jejich charakteristikami (tzv. atributy). To 

znamená, ţe v našem případě, kdy máme 5 alternativ, do modelu můţe vstoupit aţ 

2x5=10 proměnných
73

 zachycujících efekt cestovního času a nákladů. K doplnění 

(input) hodnot proměnných zachycujících alternativní náklady jsem pouţila 

dopočet na základě průměrných hodnot u osob, které ten který dopravní 

prostředek skutečně pouţily. Alternativní trvání cest jsem dopočetla s pomocí 

délky cesty v kilometrech a empiricky zjištěné průměrné rychlosti u osob, které 

pouţily příslušný dopravní prostředek. 

 

3. Postup testování hypotéz a hledání nejlepšího modelu 

 

Platnost hypotéz byla testována v následujícím procesu. Nejprve byly odhadnuty 

parametry modelu MII
74

 volby dopravního prostředku obsahujícího pouze dva 

atributy alternativ standardně pouţívané v dopravně-inţenýrských modelech 

[např. Ben-Akiva, Lerman 1985]. Jmenovitě se jedná o atributy cestovního času a 

cestovních nákladů. Parametry cestovního času a nákladů byly odhadnuty jako 

tzv. alternativně specifické odhady, coţ znamená, ţe zachycují rozdíl v trvání 

cesty (s výjimkou cesty autem řidičem nebo spolujezdcem) a nákladech, pouţije-li 

jednotlivec různé dopravní prostředky. Jedná se o testování předpokladu, ţe se 

jednotlivec pouze snaţí na cestu vynakládat co moţná nejmenší objem času a 

peněz. 

Odhady parametrů tohoto výchozího modelu MII jsou v tabulce II.1 

v příloze II a shrnutí jeho statistických charakteristik je zobrazeno v tabulce 5. 

Z rozdílu hodnot konečné logaritmické věrohodnostní funkce (Final log-

likelihood) = -783,645 a výchozí logaritmické věrohodnostní funkce (Initial log-

                                                 
73

 Do mého modelu vstoupily 3 proměnné zachycující efekt nákladů: na cestu autem jako řidič, na 

cestu autem jako spolujezdec a na cestu hromadnou dopravou. Marginální náklady na cestu pěšky 

a na kole byly povaţovány za nulové. Dále do modelu vstoupily 4 proměnné zachycující efekt 

trvání cesty: autem (jako řidič či spolujezdec), na kole, pěšky a hromadnou dopravou. 
74

 Argument modelu vţdy označuje, ţe je s jeho pomocí modelován vliv proměnných obsaţených 

v příslušné hypotéze včetně všech proměnných, které byly do modelu zařazeny v předchozím 

kroku (hypotéze s niţším argumentem) na základě toho, ţe mají statisticky významný vliv na 

závislou proměnnou. Pouze u výchozího modelu MII je testována platnost zároveň první (HI) a 

druhé hypotézy (HII). Atributy času a nákladů jsou totiţ součástí kaţdého modelu volby 

dopravního prostředku vycházejícího z modelu náhodného uţitku a tudíţ jsem neuvaţovala o tom, 

ţe by neměly být modelovány.  
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likelihood) = -1359,631 testovaného poměrem věrohodností (Likelihood ratio 

test) = 1151,971, vidíme, ţe model MII je statisticky významně lepší neţ model, 

který volbu dopravního prostředku vysvětluje pouze na základě odhadu 

alternativně specifických konstant. To znamená, ţe model zahrnující cestovní 

náklady a trvání cesty lépe popisuje data neţ model, který ţádný z těchto atributů 

neobsahuje. 

 Test poměrem věrohodností [např. Hendel 2009] je jen jedním způsobem 

hodnocení multinomického logitového modelu. S vyuţitím jeho výsledků 

můţeme odpovědět na otázku, jak dobře model s konkrétním popisem vztahu 

mezi souborem vysvětlujících proměnných a vysvětlovanou proměnnou 

vysvětluje data. Poměr věrohodností je obdobou F-testu v regresním modelu pro 

simultánní testování více parametrů. Nulovou hypotézou je, ţe všechny 

koeficienty jsou rovny nule a tedy ţe 

 

β1 = β2 = …= βK  = 0.  

 

Statistika 

 

– 2 (logaritmická věrohodnostní funkcenulového modelu 

 – logaritmická věrohodnostní funkcetestovaného modelu)  

 

má asymptoticky rozdělení χ
2
 s K stupni volnosti. V testu se nejprve určí hodnota 

této statistiky pro model, který obsahuje pouze konstanty, potom pro model, který 

obsahuje zvolenou skupinu K vysvětlujících proměnných. Je-li dosaţená hladina 

významnosti (p-hodnota nebo signifikance) menší neţ předem zvolená hladina 

významnosti, nebo jí je rovna, pak zamítáme tuto nulovou hypotézu a 

vyvozujeme, ţe informace o nezávislých proměnných umoţňuje lepší predikci 

závislé proměnné, neţ by byla moţná bez této informace [Řeháková 2000: 478 - 

479].
75

 

                                                 
75

 Jiný způsob, jak ocenit adekvátnost modelu, spočívá v porovnání pozorovaných a modelem 

predikovaných zařazení do kategorií vysvětlované proměnné, které je vyjádřeno klasifikační 

tabulkou. Ta udává, kolik případů bylo s pomocí modelu klasifikováno správně. Správná 

klasifikace (diskriminační síla modelu) je důleţitá, chceme-li vyuţít model k predikci [Řeháková 

2000: 478-479]. Dalším způsobem testování přiměřenosti modelu je test dobré shody regresního 

modelu s daty (např. Hosmerův a Lemeshowův). Všechny tyto způsoby testování přiměřenosti 
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Stejnou informaci získáme z ukazatelů ρ
2
 nebo adjustovaného ρ

2
. 

V případě ρ
2 

se jedná o ukazatel analogický ke koeficientu determinace, které 

udávají procento variability v závislé proměnné vysvětlené uvaţovanými 

nezávislými proměnnými. Je jakousi neformální mírou toho, jak dobře model 

vysvětluje data. Adjustovaný ρ
2 

je obdobnou mírou, která je navíc upravena 

v závislosti na počtu odhadovaných parametrů. V případě modelu MII vidíme, ţe 

atributy alternativ popisující trvání a náklady na cesty uskutečněné různými 

dopravními prostředky vysvětlují asi 42 procent variability volby dopravního 

prostředku. To je (ve srovnání s odhady modelů chování v sociologii) velmi 

vysoké procento ukazující, ţe jiţ s těmito dvanácti parametry se jedná o velmi 

dobrý model. Oba ukazatele je i tak třeba interpretovat s opatrností, neboť jejich 

hodnota závisí na typu modelu, který je odhadován. Oba ukazatele jsou především 

uţitečné při porovnání specifikací více modelů odhadovaných na totoţných 

datech [Ben-Akiva, Lerman 1985: 91]. 

V krocích popsaných výše a s pomocí testu poměrem věrohodností jsem 

postupovala při testování všech uvedených hypotéz a tedy hledání modelu, který 

by nejlépe vysvětloval data. Výchozím modelem (MII) byl model zahrnující 

v uţitkových funkcích pouze atributy trvání cesty a nákladů. V kaţdém kroku 

byly na základě hypotéz nejprve vybrány proměnné, který by mohly mít na volbu 

dopravního prostředku očekávaný vliv. Ty z nich, které měly na volbu statisticky 

významný vliv, byly do modelu zahrnuty, a byla testována platnost další hypotézy 

v pořadí. Postupným testováním platnosti všech jmenovaných hypotéz jsem došla 

k nejlepšímu modelu MIX. 

 

                                                                                                                                      
modelu (model fit) jsou obsaţeny např. v SPSS. Ve výstupech programu BIOGEME však 

dostupné nejsou. 
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Specifikace užitkových funkcí 

Součástí procesu testování hypotéz a hledání nejlepšího modelu byla: 1) 

specifikace  charakteru jednotlivých nezávislých proměnných (generických versus 

alternativně specifických) a 2) testování, do kterých uţitkových funkcí mají být 

proměnné zahrnuty. Jednotlivé proměnné totiţ mohou být v modelu specifikovány 

dvojím způsobem. Buď se jedná o generické (generic) nebo alternativně 

specifické (alternative specific) proměnné. Alternativně specifické proměnné, jak 

vyplývá z jejich označení, jsou pro různé alternativy různé, generické jsou naopak 

stejné. Odhad specifických koeficientů reprezentuje např. předpoklad, ţe minuta 

nebo koruna má různý marginální uţitek, přesněji řečeno způsobuje různý 

diskomfort (disutility), je-li vynaloţena při pouţití různých dopravních 

prostředků. Například trvá-li cesta jedince o 1 minutu déle v autě, bude to jeho 

uţitek sniţovat více, neţ kdyby se jednalo o prodlouţení o 1 minutu cesty 

autobusem.  

Otázka specifikace jednotlivých uţitkových funkcí se týká především 

socioekonomických a postojových proměnných. Tyto proměnné odráţejí rozdíl 

v preferenci jednotlivých dopravních prostředků dopravy jako funkce příjmu, 

věku, pohlaví nebo nějakých latentních postojových struktur. Stejně jako 

v případě přechodových konstant (viz dále) by nemělo smysl definovat tyto 

proměnné ve všech alternativách, protoţe nás zajímá efekt příjmu, pohlaví, věku 

nebo postojů na relativní uţitek jednotlivých alternativ. Efekty takových 

specifických proměnných pak interpretujeme jako rozdíly v preferencích různých 

skupin (muţů a ţen, osob s určitým vzděláním a bez něj, příjmem atd.). 

Předpoklady o povaze proměnných a specifikaci jednotlivých uţitkových funkcí 

tedy odráţí obsah hypotéz, které chceme v modelu testovat. Zároveň lze ale 

platnost předpokladů týkajících se povahy proměnných i specifikace uţitkových 

funkcí testovat s pomocí testu poměru věrohodnosti (likelihood ratio test). 

V tabulce 4 prezentuji specifikaci uţitkových funkcí nejlepšího modelu 

(MIX). Z hlediska povahy jednotlivých proměnných se od sebe prezentované dílčí 

modely neliší, přestoţe k nim vţdy vedlo testování různých specifikací. Dílčí 

modely se navzájem a od nejlepšího modelu liší pouze v počtu nezávislých 

proměnných. 
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Tabulka 4: Specifikace (determ. komp.) uţitkových funkcí nejlepšího modelu MIX 

 α1 α 2 α 3 α 4 β5 β6 β7 

Auto ASCauto 0 0 0 auto_nákl 0 0 

Spoluj. 0 ASCspoluj 0 0 0 spoluj_nákl 0 

HD 0 0 0 0 0 0 HD_nákl 

Kolo 0 0 ASCkolo 0 0 0 0 

Chůze 0 0 0 ASCchůze 0 0 0 

 β8 β9 β10 β11 β12 β13 β14 

Auto auto_čas 0 0 0 0 aut_domacn příjem 

Spoluj. auto_čas 0 0 0 0 0 0 

HD 0 HD_čas 0 0 HD_předpl 0 0 

Kolo 0 0 kolo_čas 0 0 0 0 

Chůze 0 0 0 chůze_čas 0 0 0 

 β15 β16 β17 β18 β19 β20 β21 

Auto 0 obč_vybav 0 pohlaví flex_práce 0 0 

Spoluj. 0 obč_vybav vel_domácn 0 0 0 0 

HD HD_interval 0 0 0 0 FAC_dostup FAC_ţiv_styl 

Kolo 0 0 0 pohlaví 0 0 0 

Chůze 0 0 0 0 0 0 FAC_ţiv_styl 

 

Souhrnné statistiky nejlepšího modelu zobrazuje tabulka 5. Jakým způsobem se 

model zlepšuje přidáváním jednotlivých prediktorů, zobrazují souhrnné statistiky 

dvou dílčích modelů: MII – s náklady a trváním cesty a MVII - se všemi 

objektivními proměnnými, které jsou v zobrazeny ve druhém a třetím sloupci téţe 

tabulky. 

  

Tabulka 5: Souhrnné statistiky dílčích modelů (MII a MVII) a nejlepšího modelu MIX 

 MII MVII MIX 

 

Atributy: trvání 

cesty a finanční 

náklady 

Jen objektivní 

determinanty 

Nejlepší model (i 

měkké 

proměnné) 

Počet odhadnutých 

parametrů 12     18 21 

 

Počet pozorování 1158 1158 1158 

Výchozí logaritmická 

věrohodnostní funkce -1359,631 -1359,631 -1359,631 

Konečná logaritmická 

věrohodnostní funkce -783,645 -750,233 -720,228 

Test poměrem věrohodností  

(Likelihood ratio test) 1151,971 1218,795 1278,806 

 

ρ
2 
(Rho-square) 0,424 0,448 0,47 

Adjustovaný ρ
2
  

(Adjusted rho-square) 0,415 0,435 0,455 
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4. Odhady parametrů konstant 

 

V předešlé kapitole podrobněji vysvětluji, ţe je smyslem analýzy diskrétní volby 

odhad neznámých parametrů α a β1 – βK , které je následně moţné dosadit do 

rovnice 7 (v kapitole 4) a odhadnout pravděpodobnosti, ţe jedinec zvolí tu kterou 

alternativu. 

Neţ přistoupím k interpretaci odhadnutých parametrů β1 – βK z hlediska 

platnosti jednotlivých testovaných hypotéz, zastavme se u odhadu parametrů 

konstant. Deterministická (či systematická) komponenta uţitku v tomto modelu 

volby dopravního prostředku obsahuje celkem čtyři konstanty α, které jsou vţdy 

specifické pro tu kterou alternativu (alternative-specific constant, konvenčně 

označované ASC...). Specifikace systematické sloţky uţitku obsahuje vţdy o jednu 

specifickou konstantu méně, neţ je alternativ, neboť vyjadřuje průměrnou 

relativní preferenci dané alternativy vůči alternativě referenční. Kaţdá taková 

konstanta tedy vyjadřuje rozdíl v uţitku alternativy i od uţitku alternativy j, je-li 

vše ostatní rovno [Lerman, Ben-Akiva 1985: 75]. Někdy se tyto konstanty 

nazývají také přechodové konstanty, neboť vyjadřují, jak je pravděpodobné, ţe 

jednotlivec ceteris paribus přejde z jedné alternativy na jinou. 

Ve vlastním modelu volby dopravního prostředku jsem za referenční 

kategorii zvolila cestu hromadnou dopravou.
76

 To znamená, ţe odhadnuté 

parametry konstanty vyjadřují, o kolik se liší systematická komponenta uţitku 

ostatních alternativ ve srovnání s cestou hromadnou dopravou.
77

 Odhadnuté 

alternativně specifické konstanty pro ostatní dopravní prostředky vyjadřují, jaká je 

průměrná tendence jejich volby ve srovnání s cestou hromadnou dopravou, jsou-li 

atributy alternativ stejné. 

V případě odhadnutých parametrů různých variant prezentovaného modelu 

(viz tabulky II.1 a II.2 v příloze II) můţeme říci, ţe za stejných podmínek by byla 

chůze (ASC_chůze)  v průměru výrazně preferována před hromadnou dopravou 

(hodnota ASC_chůze nabývá vysokých a kladných hodnot). Naopak hromadná 

doprava by byla ve všech variantách modelu preferována před cestou na kole 

(ASC_kolo) a cestou autem v roli spolujezdce (ASC_spol),  jejichţ konstanty 

                                                 
76

 Jedná se o arbitrární rozhodnutí, které ţádným způsobem neovlivňuje odhad parametrů 

testovaného modelu. Která alternativa byla zvolena za referenční, je třeba vzít v úvahu pouze při 

interpretaci hodnot a znamének jednotlivých parametrů. 
77 ASC_HD je normalizována k 0. 
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nabývají záporných hodnot. Hodnoty specifické konstanty popisující průměrnou 

preferenci řízení automobilu (ASC_auto) jsou vţdy niţší neţ hodnoty specifické 

konstanty popisující preferenci chůze, coţ znamená, ţe řízení by nebylo ceteris 

paribus preferováno před chůzí. Nicméně hodnoty ASC_auto nabývají 

v jednotlivých variantách modelu různých hodnot a dokonce se liší znaménkem. 

Při vysvětlení této změny hodnoty parametru je třeba si uvědomit, ţe 

alternativně specifické konstanty zahrnují vliv všech faktorů, jejichţ efekt není 

v modelu samostatně odhadován. To znamená, ţe hodnota odhadu konstanty 

závisí na odhadech všech ostatních parametrů v modelu. V našem případě vidíme, 

ţe k největší změně odhadu ASC_auto dochází mezi modely MII a MIII a modely 

MIII a MIV. Přidání dalších proměnných do modelů MV aţ MIX se odhad této 

konstanty výrazně nemění. Změnu odhadu tedy způsobilo přidání proměnných 

osobní příjem respondenta a relativní počet automobilů v domácnosti na počet 

oprávněných řidičů. Pokud tedy v modelu není zachycen efekt osobního příjmu a 

dostupnosti automobilu v rámci domácnosti, zdá se, ţe je řízení auta v průměru 

preferováno před jízdou na kole a hromadnou dopravou. Po oddělení obou těchto 

efektů ale můţeme tvrdit, ţe řízení auta je ceteris paribus v průměru pouze 

atraktivnější neţ cestování autem v roli spolujezdce. Jednoduše řečeno chudší 

jedinci a osoby z domácností, kde je menší počet aut, mají slabší tendenci zvolit 

při pravidelných cestách auto. Na tomto místě je třeba upozornit, ţe tendence 

vyjádřená alternativně specifickými konstantami zachycuje sklon k reálnému 

chování a nikoliv teoretická chtění či tuţby. Touhy a přání totiţ mohou být od 

tohoto sklonu k reálnému chování značně odlišné.
78

  

Skutečnost, ţe alternativně specifické konstanty vyjadřují efekt všech 

faktorů, jejichţ efekt není v modelu samostatně odhadován, zároveň znamená, ţe 

zahrnuje i efekt komfortu či pohodlí při cestování tím kterým dopravním 

prostředkem. Zatímco některé aspekty pohodlí či komfortu se můţeme pokusit 

změřit, a tedy zahrnout do specifikace uţitkové funkce, u jiných je to obtíţnější. 

Např. intervaly prostředků hromadné dopravy nebo počet přestupů, které je třeba 

absolvovat, lze vyjádřit minutami či počtem. Ovšem pocity soukromí, čistoty, 

bezpečí, autonomie, svobody atd. umíme změřit pouze s pomocí indikátorových 

                                                 
78

 A právě skutečnost, ţe můţe být od tuţeb, přání či postojů ke skutečnému chování poměrně 

daleko, je důvodem, proč věnuji těmto v sociologii běţně zkoumaným konceptům poměrně málo 

pozornosti.    
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proměnných vyuţívajících škály. Přestoţe se k měření komfortu či pohodlí 

jednotlivých dopravních prostředků pouţívají (v empirické sociologii běţné) 

Likertovy škály,
79

 doprovází jejich aplikaci v dopravních modelech řada námitek. 

Námitky se týkají především stability takových názorů, spolehlivosti měření a 

vyuţitelnosti odhadnutých efektů škálových proměnných při plánování 

praktických změn v dopravě. Objevuje se ale i námitka, ţe měření kvality 

s pomocí škálových proměnných je zatíţeno výběrovou chybou a ţe se tedy 

hodnoty systematicky liší mezi skupinami uţivatelů jednotlivých dopravních 

prostředků. Lidé totiţ mohou nadhodnocovat kvalitativní charakteristiky 

dopravních prostředků, které sami vyuţívají, aby tak ospravedlnili jejich 

pouţívání. 

V tomto modelu jsem pracovala se třemi proměnnými, které zachycují 

podstatné vlastnosti cestování hromadnou dopravou z hlediska kvality: délkou 

intervalů pouţitelného spoje, vzdáleností na zastávku hromadné dopravy a 

spolehlivostí dodrţování jízdních řádů (HV). Ţádnou z proměnných zachycujících 

kvalitativní charakteristiky cestování jednotlivými dopravními prostředky, jako je 

čistota, bezpečí, autonomie nebo soukromí, jsem z výše uvedených důvodů do 

modelu nezahrnula. Při interpretaci kvalitativních rozdílů mezi jednotlivými 

dopravními prostředky je proto třeba spokojit se s proměnnými samostatně 

zahrnutými v nejlepším modelu a informací, kterou poskytují relativní rozdíly 

v hodnotě alternativně specifických konstant. 

 

5. Specifikace nejlepšího modelu 

 

Celkem jsem při analýze odhadla parametry pro 8 variant modelu volby 

dopravního prostředku (viz přílohu II). Těchto osm variant je výsledkem 

postupného testování platnosti 9 popsaných hypotéz za účelem nalezení modelu, 

který nejlépe vysvětluje sebraná data. Nicméně smysluplné můţe být pracovat 

také s odhady dílčích modelů. Například model MII přináší odhady efektu trvání 

cesty a finančních nákladů, které je moţné porovnat s jediným obdobným 

                                                 
79

 Např. ve znění: „Ohodnoťte cestování hromadnou dopravou z hlediska čistoty/bezpečnosti na 

škále 1 aţ 5.“ 
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výzkumem v ČR [Jacobs Consultancy 2009].
80

 Model MVII přináší odhady efektů 

pouze objektivních (tzv. tvrdých) proměnných. Teprve „nejlepší“ model MIX 

zahrnuje kromě objektivních charakteristik cesty, nabídky infrastruktury, místa 

bydliště, dostupnosti automobilů v rámci domácnosti, povahy zaměstnání, také 

dva faktory, popisující preference jednotlivců týkající se charakteru místa bydliště 

jako stěţejního ukazatele ţivotního stylu. 

Při interpretaci výsledků testování hypotéz odkazuji k odhadům nejlepšího 

modelu MIX. Jak ukazuje specifikace deterministické komponenty uţitkových 

funkcí v tabulce 4, obsahuje nejlepší model celkem 21 parametrů: 4 parametry 

alternativně specifických konstant, 3 parametry cestovních nákladů, 4 parametry 

trvání cesty, 2 parametry vybavenosti statky dlouhodobé spotřeby, 3 parametry 

zachycující rozdíly mezi různými sociodemografickými skupinami, 1 parametr 

pro infrastrukturu hromadné dopravy, 1 pro charakter bydliště, 1 parametr pro 

flexibilitu cestování v souvislosti s prací a 2 parametry zachycující rozdíly 

v preferencích týkajících se místa bydliště. Jak lze vidět při porovnání souhrnných 

statistik nejlepšího modelu a dílčích modelů (v tabulce 5), přidáním měkkých 

proměnných dochází ke statistickému zlepšení modelu. Hodnota adjustovaného ρ
2 

ukazuje, ţe s pomocí nejlepšího modelu dokáţeme vysvětlit více neţ 45 % 

variability závisle proměnné. Jedná se tedy o velmi dobrý statistický model. 

Zároveň ale vidíme, ţe model MVII, který obsahuje pouze proměnné popisující 

objektivní situační omezení individuální volby dopravního prostředku, dokáţe 

vysvětlit více neţ 43 % variability závisle proměnné a je tedy také velice dobrý. 

Co lze z vysokých hodnot ukazatele vysvětlené variability v modelu MVII 

soudit o povaze rutinního cestovního chování? Vidíme, ţe velká část toho, co 

vysvětluje kaţdodenní volbu dopravního prostředku, jsou situační omezení, která 

jedinci zpravidla nedokáţí ovlivnit. Jedná se vlastně o celou řadu okolností, které 

některé dopravní alternativy činí výhodnějšími nebo dostupnějšími neţ jiné, a 

tedy také více pouţívanými. Za prvé jsou to rozdíly v trvání cesty. Všichni lidé 

mají k dispozici pouze určitý objem času, a proto zpravidla při volbě dopravního 

prostředku upřednostňují, kdyţ ho mohou při cestování ušetřit.  

Druhým typem omezení volby dopravního prostředku jsou ekonomické 

limity. Jedinci s větší pravděpodobností zvolí dopravní prostředek, s jehoţ 

                                                 
80

 Odhady mého modelu jsou s výsledky citované studie směrem i řádovou velikostí efektů 

srovnatelné. Nicméně obě studie se liší typem dat. 
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pouţitím jsou spojené niţší finanční náklady. Nicméně, jak vidíme z odhadu 

parametru pro osobní příjem, bohatší lidé spíše neţ chudí finanční náklady na 

cestu ignorují a cestují dopravním prostředkem, jehoţ pouţití je zpravidla 

nejdraţší, tedy autem. 

Dalším typem omezení volby dopravního prostředku je, na kolik 

dospělých osob v domácnosti připadá kaţdý automobil. Auto je v domácnosti 

vzácným zdrojem, o jehoţ vyuţití jedinci zpravidla vyjednávají. Je otázkou, zda 

vyjednávací síla nemůţe být také vysvětlením, proč muţi nehledě na svůj osobní 

příjem  k pravidelným cestám po městě vyuţívají automobil častěji neţ ţeny. 

Dalším typem omezení je nabídka sluţeb občanské vybavenosti 

nacházejících se v pěší vzdálenosti. Lidé ţijící v lokalitách, v nichţ se nachází 

menší mnoţství obchodů, úřadů, škol, atd., častěji cestují autem neţ prostředky 

hromadné dopravy, na kole či pěšky. Evidentně existují aktivity, které musí lidé 

vykonávat a které mohou na mobilitu klást specifické poţadavky. Především 

nákup je třeba dopravit domů a do školy nebo školky dopravit dítě. Byť to 

nevyplývá přímo z odhadů modelu, jedním z vysvětlení můţe být, ţe lidé bydlící 

v lokalitách s horší občanskou vybaveností musejí častěji vozit nákupy a 

doprovázet další osoby na delší vzdálenosti, neboť velkou část aktivit vykonávají 

mimo bydliště. Protoţe je auto pro převáţení nákladu a dalších osob zpravidla 

nejpohodlnější, cestují osoby bydlící v lokalitách s horší občanskou vybaveností 

častěji autem, a to jako řidiči i jako spolujezdci. U těchto osob je tudíţ efekt trvání 

cesty a nákladů na volbu dopravního prostředku relativně slabší. 

Dalším typem omezení je samozřejmě nabídka infrastruktury a sluţeb 

hromadné dopravy. Kromě trvání cesty ovlivňuje zvolený dopravní prostředek 

také interval spoje hromadné dopravy, který můţe jedinec na konkrétní cestu 

vyuţít. Tam, kde jsou intervaly delší, pojedou lidé spíše jiným dopravním 

prostředkem. Zároveň ale interval u většiny lidí ovlivní volbu méně neţ rozdíl 

v trvání cesty. Plánováním totiţ lidé dokáţí část celkového cestovního času 

poměrně úspěšně sniţovat.  

Další omezení volby dopravního prostředku představuje povaha 

zaměstnání, respektive skutečnost, ţe musí být dotyčný schopen pruţně během 

dne vyráţet na cestu anebo uskutečnit celkově větší počet cest. U těchto osob, i 

kdyţ se jedná o menší část populace, je výrazně větší pravděpodobnost, ţe budou 

řídit auto, a to nehledě na vyšší cestovní náklady i případně delší trvání cesty. 
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Velký vliv různých situačních omezení na volbu dopravního prostředku 

implikuje, ţe lidé mají poměrně dobré informace o tom, v jakých podmínkách o 

volbě dopravního prostředku rozhodují. Přestoţe jejich informace nejsou úplné, 

coţ model náhodného uţitku ale nepředpokládá, většinu objektivních omezení 

při jednání zohledňují a dokáţí v zásadě také navzájem porovnat rozdíly mezi 

dostupnými alternativami v trvání, finančních nákladech nebo pohodlí. To 

samozřejmě neznamená, ţe by se všichni jedinci důsledně snaţili minimalizovat 

mnoţství času a finančních nákladů na cestování. Omezení totiţ v různé míře 

dopadají na jednotlivé příjmové skupiny nebo domácnosti s různým počtem členů, 

ale také skupiny, které upřednostňují různý ţivotní styl.  

Zároveň ale z výsledných odhadů modelu vidíme, ţe některé rozdíly 

v chování jednoduše prostřednictvím situačních omezení vysvětlit nelze. 

Příkladem je vliv pohlaví, které má statisticky signifikantní pozitivní vliv na řízení 

auta, i kdyţ zároveň modelujeme vliv příjmu, skutečnost, zda má osoba v práci 

podřízené a zda kvůli práci potřebuje více a pruţněji cestovat. Řízení auta, ale i 

cesta na kole jsou u muţů spojeny s větším uţitkem, který omezeními vysvětlit 

nelze a který je třeba hledat v jiných faktorech. Můţe to být z důvodů 

psychologických, například ţe muţi více vyhledávají autonomii, poţitek z jízdy či 

vzrušení, anebo proto, ţe mají muţi při vyjednávání v rámci domácnosti větší sílu. 

Dále je třeba si uvědomit, ţe jsou v nejlepším modelu vysoké hodnoty 

alternativně specifických konstant a ţe tedy nevysvětlujeme značnou část 

nepozorovaných atributů jednotlivých alternativ, mezi které můţe patřit například 

pohodlí nebo čistota v určitém dopravním prostředku, ale také symbolické 

významy, které s sebou jeho uţívání nese. Efekt těchto faktorů je sice v modelu 

zachycen prostřednictvím konstant, nikoliv však v podobě, v jaké bychom byli 

schopni ho vysvětlit a smysluplně interpretovat.   

Uvaţujeme-li o povaze volby z hlediska racionality, pak si musíme 

všimnout také skutečnosti, ţe zdánlivě objektivní okolnosti, jako je jedna minuta 

nebo jedna koruna, v různé míře ovlivní chování, jsou-li vydány na cestu 

v různých dopravních prostředcích. Jedná se o typický neracionální prvek jednání. 

Nicméně zajímavé je, ţe jsou tyto odchylky od úplné racionality systematické a 

v literatuře popsané [Ben-Akiva, Lerman 1985]. Máme-li tuto znalost, dokáţeme 

tedy jednání jednotlivců, byť s tímto prvkem iracionality, na základě informací o 
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situačních omezeních i předpokladech o existující variabilitě chutí poměrně 

spolehlivě předpovědět.  

Kaţdodenní volbu dopravního prostředku lze tedy do značné míry označit 

jako racionální, neboť je většinou z hlediska charakteristik dostupných alternativ a 

situačních omezení logická a na základě znalostí těchto charakteristik vnějším 

pozorovatelem vysvětlitelná a předpověditelná. Oba popsané obsahy pojmu 

racionality navíc odpovídají projevům rutinní volby dopravního prostředku, i kdyţ 

neklademe ţádné poţadavky na reálný průběh rozhodování. Nevíme, zda jedinec 

předem či v průběhu jednání zvaţuje dostupné alternativy, plánuje výsledky svého 

rozhodnutí, ani zda své jednání povaţuje za rozumné, a přesto ho dokáţeme 

vysvětlit i predikovat. Je tedy více neţ pravděpodobné, ţe způsobem, jakým 

rekonstruuje okolnosti tohoto typu jednání výzkumník, ho zohledňuje sám aktér, i 

kdyţ tak nečiní při kaţdé příleţitosti znova a znova. 

 

Tabulka 6: Odhady nejlepšího modelu volby dopravního prostředku (MIX) 

Jméno proměnné Odhad α/β 

Robustní 

Směrodatná 

chyba (S.E.) 

Robustní  

t-test 

Hladina 

významnosti  

(sig.)* 

  

ASC_auto -1,27 0,404 -3,15 0   

ASC_spoluj -3,25 0,397 -8,19 0   

ASC_kolo -1,04 0,278 -3,75 0   

ASC_chůze 3,35 0,596 5,62 0   

β_auto_náklady -0,010 0,006 -1,79 0,07 * 

β_auto_čas -0,019 0,009 -2,14 0,03   

β_spoluj_náklady 0,002 0,020 0,08 0,93 * 

β_HD_náklady -0,017 0,008 -2,21 0,03   

β_HD_čas -0,014 0,005 -2,78 0,01   

β_HD_předplatné 1,98 0,246 8,04 0   

β_kolo_čas -0,042 0,007 -6,22 0   

β_chůze_čas -0,141 0,029 -4,83 0   

β_aut_domácn 0,955 0,35 2,73 0,01   

β_příjem 0,076 0,044 1,71 0,09 * 

β_HD_interval -0,010 0,002 -4,28 0   

β_obč_vybav -0,468 0,175 -2,67 0,01   

β_vel_domácn 0,278 0,118 2,35 0,02   

β_pohlaví 0,537 0,177 3,03 0   

β_flex_práce 1,27 0,223 5,7 0   

β_FAC_dostupnost 0,368 0,088 4,2 0   

β_FAC_ţiv_styl 0,234 0,093 2,53 0,01   

Pozn.: V tabulce jsou výsledky robustního t-testu a dosaţená hladinu významnosti, které jsou méně 

citlivé k odchylkám od předpokládaného modelu. * označuje hladinu významnosti větší neţ 0,05. 
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6. Výsledky testování hypotéz a interpretace 

 

HI: Rozdíl v trvání cesty při použití různých dopravních prostředků 

První testovanou hypotézou je, ţe rozdíly v trvání cesty (v minutách) vysvětlují, 

jaký dopravní prostředek jedinec při cestě pouţije. Jinak řečeno, čím déle trvá 

cesta jedním dopravním prostředkem ve srovnání s ostatními dostupnými 

dopravními prostředky, tím menší je pravděpodobnost, ţe ho jednotlivec zvolí
81

. 

Tato hypotéza vyjadřuje předpoklad, ţe se jedinci svým rozhodnutím o pouţitém 

dopravním prostředku snaţí minimalizovat mnoţství času stráveného cestováním. 

V modelu se jedná o odhad efektu celkem čtyř proměnných: a) trvání cesty autem, 

b) trvání cesty hromadnou dopravou,  c) trvání cesty na kole a d) trvání pěší cesty. 

Trvání cesty (nazývané také pojmem cestovní čas, angl. travel time) je měřeno 

v minutách a v prvních dvou alternativách zahrnuje kromě času stráveného 

v dopravním prostředku také docházku k němu a případně také čekání. 

 Předpoklad, ţe trvání cesty má na volbu různý efekt v závislosti na 

pouţitém dopravním prostředku, byl při modelování testován. Nejprve byl 

odhadnut model s generickým (pro všechny alternativy stejným) parametrem 

cestovního času. Poté byl odhadnut model se čtyřmi alternativně specifickými 

parametry cestovního času. S pomocí testu poměru věrohodností byla na 1% 

hladině významnosti zamítnuta nulová hypotéza, ţe méně restriktivní model (s 

alternativně specifickými proměnnými cestovního času) nezlepší shodu modelu 

s daty (tzv. model fit). Z tohoto důvodu obsahují všechny dále prezentované 

varianty modelu celkem čtyři parametry cestovního času.  

Všechny čtyři odhadnuté parametry zachycující vliv trvání cesty na volbu 

dopravního prostředku jsou statisticky významné alespoň na 5% hladině 

významnosti a mají podle očekávání negativní znaménko. Potvrzuje se tak 

předpoklad, ţe je-li vše ostatní stejné, cestující preferují dopravní prostředek, jímţ 

tatáţ cesta trvá kratší dobu
82

. Porovnáme-li absolutní hodnoty odhadnutých 
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 Jak vyplývá z rovnic 7 a 8 v multinomickém logitovém modelu se pravděpodobnost volby 

nemění lineárně se změnou hodnot nezávisle proměnných. Koeficienty β interpretujeme jako 

změnu logitu spojenou s jednotkovou změnou hodnoty nezávisle proměnné za předpokladu, ţe se 

hodnoty ostatních nezávisle proměnných nemění. Je-li hodnota parametru β větší neţ 0, zvětší se 

šance volby příslušné alternativy vůči ostatním alternativám. Je-li β menší neţ 0, šance se naopak 

zmenší. 
82

 Ţe jedinci preferují kratší cestu, je poněkud zjednodušující interpretace. Není tomu tak u všech 

typů cest. Pro některé osoby má sama cesta pozitivní přínos, a nepreferují proto její zkrácení. U 
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parametrů, vidíme, ţe největší je efekt trvání pěší chůze (βchůze_čas= - 0,141), poté 

trvání cesty na kole (βkolo_čas = - 0,042), cesty autem (βauto_čas = -0,019) a nejmenší 

je efekt trvání cesty hromadnou dopravou (βHD_čas = - 0,014). Efekt trvání pěší 

cesty je aţ o jeden řád vyšší neţ efekt trvání cesty motorizovanými dopravními 

prostředky. To znamená, ţe lidé jsou méně ochotni uskutečnit delší 

cestu pomalými dopravními prostředky. Neboli, citlivost lidí na prodlouţení 

trvání cesty v těchto dopravních prostředcích je větší neţ u rychlejších dopravních 

prostředků, pro něţ jiţ neexistuje rychlejší alternativa. 

 Otázkou je, k čemu takové odhady popisující efekt trvání cesty mohou 

slouţit. Rozdíly v hodnotách jednotlivých alternativně specifických parametrů 

především udávají, na jakou skupinu uţivatelů mají případné změny trvání cest 

největší efekt. Z hlediska negativních dopadů automobilové dopravy je především 

cennou informací, ţe větší efekt má trvání cesty pro řidiče neţ pro cestující 

hromadnou dopravou. V takovém případě stojí za to např. uvaţovat o zavedení 

opatření zpomalujících průjezd automobilů po určité silniční komunikaci (jak o 

tom například uvaţuje městská část Praha 7 v úseku městského okruhu po 

Veletrţní ulici) spíše neţ o zrychlení tramvajového spojení.
83

 Jak ale vyplývá 

z vlastností modelu náhodného uţitku, o jakémkoliv opatření, které má v cílové 

populaci vést ke změnám chování, je vţdy třeba uvaţovat zároveň s očekávanými 

změnami hodnot ostatních determinant modelu, a tedy pravděpodobnosti volby 

všech ostatních alternativ. 

 

HII: Rozdíl ve finančních nákladech na použití různých dopravních prostředků 

Druhou testovanou hypotézou je, ţe volbu dopravního prostředku vysvětlují 

rozdíly ve finančních nákladech na cestu (v korunách). Jinak řečeno, čím je cesta 

jedním dopravním prostředkem draţší ve srovnání s ostatními dostupnými 

dopravními prostředky, tím menší je pravděpodobnost, ţe ho jednotlivec pouţije. 

Tato hypotéza vyjadřuje předpoklad, ţe se jedinci svým rozhodnutím o pouţitém 

dopravním prostředku snaţí minimalizovat mnoţství finančních prostředků 

vynakládaných na cestování. V modelu se jedná o odhady efektů čtyř 

                                                                                                                                      
pravidelných a opakovaných cest ale zpravidla předpoklad o záporném vlivu trvání cesty a 

vynaloţených nákladů platí. 
83

 Ve skutečnosti je samozřejmě třeba provést úplné srovnání efektů jednotlivých opatření, 

zahrnující např. také zhodnocení efektivity dosaţených přínosů z hlediska vynaloţených 

finančních nákladů prostřednictvím tzv. cost-benefit analýzy. 
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proměnných: a) finančních nákladů spojených s řízením auta (v Kč),b) finančních 

nákladů na cestu autem v roli spolujezdce (v Kč), c) finančních nákladů na pouţití 

hromadné dopravy (v Kč) a d) vlastnictví časového předplatného na hromadnou 

dopravu (dichotomická proměnná). 

 Odhad parametru zachycujícího vliv nákladů spojených s pouţitím 

jednotlivých dopravních prostředků slouţí k tomu, abychom dokázali odhadnout, 

jaký vliv na dělbu přepravní práce bude mít např. změna cen motorových paliv 

v důsledku zdanění nebo růstu cen ropy, nebo zdraţení jízdného na 

prostředky hromadné dopravy. 

Chceme-li odhadnout efekt finančních nákladů na volbu dopravního 

prostředku, je třeba si uvědomit, ţe se jednotlivé dopravní prostředky zásadně liší 

v tom, jakým způsobem se náklady na jejich pouţití hradí. Jízdné v hromadné 

dopravě se platí buď při jednotlivé cestě prostřednictvím jízdenky nebo odečtením 

peněţního kreditu na předplacené kartě (např. u Plzeňské nebo Pardubické karty), 

a tedy jednorázovou platbou (tzv. out-of-pocket), nebo prostřednictvím časového 

předplatného, které se zaplatí na počátku určitého období a při kaţdé následující 

cestě má povahu tzv. zapuštěných nákladů. Pro zapuštěné náklady je 

charakteristické, ţe si jejich hodnotu jedinci při kaţdé jednotlivé cestě uţ vlastně 

neuvědomují, a mnohdy proto tvrdí, ţe jsou nulové.
84

 Charakter zapuštěných 

nákladů mají ovšem při cestování nejen různé typy časového předplatného na 

hromadnou dopravu, ale i náklady, které byly v minulosti vynaloţené na pořízení 

automobilu, pojištění, údrţbu a další. Jaké poloţky jsou do nákladů na provoz 

automobilu zahrnuty, se navíc mezi jednotlivci liší. V kaţdém případě vyjádřené 

náklady na jednotlivou cestu zahrnují ceny pohonných hmot. Někdy je to ale také 

poměrná část pořizovacích nákladů, provozních nákladů, ceny pojištění, oprav 

nebo dálniční známky. Charakter zapuštěných nákladů mají i náklady na pouţití 

kola. Kvůli skutečnosti, ţe část nákladů připadajících na zkoumanou cestu byla 

vynaloţena v minulosti a ţe je tedy jejich hodnota zjištěná v dotazníku niţší, je 

třeba do modelu volby dopravního prostředku zahrnout také indikátory jiţ 

vynaloţených nákladů. V případě uţitku spojeného s cestou hromadnou dopravou 

tak činím s pomocí dichotomické proměnné popisující, zda jedinec vlastní 

jakýkoliv typ časového předplatného na hromadnou dopravu. V uţitkové funkci 

                                                 
84

 Takovou povahu nákladů na pouţití jednotlivých dopravních prostředků v různé míře potvrdily i 

výsledky polostrukturovaných rozhovorů v předvýzkumu. 
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řízení auta jsem nepouţila dichotomický indikátor jeho vlastnictví,
85

 ale počet 

automobilů na počet oprávněných řidičů v domácnosti (viz HIII).  

Proměnné nákladů jsem
86

 v uţitkových funkcích nejlepšího modelu 

specifikovala jako alternativně specifické proměnné, coţ vyjadřuje předpoklad, ţe 

jedna koruna vynaloţená na cestu různými dopravními prostředky nemá stejný 

mezní uţitek, přesněji řečeno ţe jedincům způsobuje různě velký diskomfort 

(disutility). 

Ze tří odhadů alternativně specifických koeficientů nákladů jsou statisticky 

významné parametry nákladů vynaloţené při řízení auta (βauto_nákl=  - 0,01, 

sig.=0,07) a při cestě hromadnou dopravou (βHD_nákl = - 0,017, sig.=0,03). Oba 

tyto odhady mají očekávané záporné znaménko, které vyjadřuje, ţe čím větší jsou 

marginální náklady na pouţití auta nebo cesty hromadnou dopravou, tím je niţší 

pravděpodobnost, ţe ho jedinec zvolí. Z poměru mezi oběma koeficienty (βHD_nákl  

/ βauto_nákl = - 0,017 / - 0,01) vidíme, ţe efekt jedné koruny vynaloţené při cestě 

hromadnou dopravou je 1,7 krát větší neţ efekt jedné koruny vynaloţené na cestu 

řidičem. To znamená, ţe zvýšení jízdného o 1 korunu má větší efekt na přesun 

cestujících z hromadné dopravy k ostatním dopravním prostředkům, neţ jaké má 

odpovídající zdraţení pohonných hmot na přechod řidičů k jiným dopravním 

prostředkům. Parametr zachycující efekt nákladů na cestu spolujezdce v autě 

nemá očekávané záporné znaménko. Jeho velikost je navíc řádově niţší (βspoluj_nákl 

=0,002) a hladina významnosti  dosahuje hodnoty 0,93. Zamítáme proto hypotézu, 

ţe náklady, které jedinci vydávají při pravidelné cestě v roli spolujezdce, ovlivňují 

volbu tohoto dopravního prostředku. Tento závěr je moţné vysvětlit tím, ţe na 

spolujízdu nejsou v mnoha případech vynakládány ţádné finanční náklady. 

Zvláště jedná-li se o spolujízdu u osob v rámci téţe domácnosti, nese často celou 

část nákladů řidič. 

Vzhledem k tomu, ţe rozhodovací pravidlo podle uţitku, na němţ stojí 

pouţitý model, předpokládá souměřitelnost atributů, můţeme navzájem porovnat, 

jak velkou peněţní hodnotu přisuzuje průměrný jednotlivec jedné minutě trvání 

cesty. Z podílu βauto_čas / βauto_nákl = 1,86 vidíme, ţe jedné minutě cesty autem je 

přisuzována hodnota 1 koruny a 86 haléřů. Tento poměr, odpovídající hodnotě 

112 korun za hodinu, se nazývá hodnota cestovního času a je v dopravní ekonomii 

                                                 
85

 Ten je jiţ obsaţen v proměnné popisující dostupnost alternativy auto jako řidič (AUTO_AV). 
86

 Na základě výsledků testu poměrem věrohodnosti (likelihood ratio test). 
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vyjádřením průměrné preference pro čas v peněţních jednotkách. Hodnota 

cestovního času je taktéţ alternativně specifická a ukazuje, ţe čas má pro 

jednotlivce různou hodnotu podle toho, v jakém typu dopravního prostředku ho 

stráví. Např. poměr βHD_čas / βHD_nákl  = 0,79, odpovídající hodnotě 47 korun za 

hodinu času stráveného cestováním hromadnou dopravou, jasně ukazuje, ţe 

v průměru jedinci méně preferují vynaloţení času v hromadné dopravě neţ při 

řízení auta. Nicméně je třeba si uvědomit, ţe hromadnou dopravou cestují v 

průměru chudší lidé neţ autem. 

Také vlastnictví časového předplatného na prostředky hromadné dopravy 

má podle očekávání velký pozitivní a statistický významný efekt na volbu 

prostředku hromadné dopravy (βHD_předpl  =1,98, sig. = 0,00). To není překvapivé, 

protoţe, jak jsem podrobněji vysvětlila v předešlé kapitole, volba hromadné 

dopravy je nejen determinována vlastnictvím předplatného, které pro ni 

představuje relevantní statek dlouhodobé spotřeby, ale vlastnictví předplatného na 

hromadnou dopravu lze zároveň vysvětlit očekávaným uţitkem z jeho pouţívání. 

V obou předchozích hypotézách jsme se v zásadě zabývali tím, jakým 

způsobem atributy dostupných alternativ ovlivňují cestovní chování populace. 

Získali jsme statisticky významné odhady, jejichţ vliv na volbu dopravního 

prostředku dokáţeme smysluplně interpretovat, a navíc se dozvídáme, jaké 

atributy by bylo výhodné změnit, pokud bychom chtěli sníţit např. objem 

automobilové dopravy. Nicméně protoţe se jedná o bodové odhady, lze je 

interpretovat pouze jako průměrné efekty obou typů vlastností alternativ na 

chování průměrného jednotlivce.
87

 Takové závěry jsou sice dostatečné pro účely 

predikce, která nakonec stejně stojí na agregaci individuálního chování, pro 

sociologa jsou však poměrně nezajímavé. Sociologii je totiţ bytostně vlastní 

zájem o projevy různých, nejčastěji statusových struktur, a tedy rozdíly v chování 

                                                 
87

 Je ale zřejmé, ţe například rozdíly v nákladech na cestu mají různý vliv na cestovní chování 

bohatých a chudých. Z tohoto důvodu se tvůrci modelů diskrétní volby [např. Fosgerau a Bierlaire 

2007] dlouhodobě snaţí s nedostatky bodových odhadů a tedy průměrných efektů vyrovnat. 

Variabilita modelovaných efektů je proto zohledněna přímo v modelu. Výsledkem modelování pak 

nejsou bodové odhady jako v případě logitového modelu, nýbrţ odhady v podobě náhodných 

veličin s definovaným průměrem a rozptylem. K získání odhadů těchto parametrů se pouţívají tzv. 

logit mixture modely. Jejich výhodou je, ţe nejsou tak restriktivní ohledně nezávislosti chyb, jako 

např. multinomický logitový model, zároveň jsou ale početně velmi náročné, a proto se k jejich 

výpočtu vyuţívá simulací [Train 2003]. Početní náročnost je důvod, proč při analýze vyuţívám 

multinomický model logit a rozdíly mezi skupinami modeluji s pomocí socio-demografických 

proměnných, které vstupují přímo do uţitkových funkcí pro různé dopravní prostředky. 
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různých společenských skupin. Z tohoto důvodu v dalších sedmi hypotézách 

testujeme právě rozdíly ve volbě dopravního prostředku mezi různými skupinami. 

Zároveň je třeba si uvědomit, ţe skutečnost, ţe testovaný model zahrnuje 

kromě sociodemografických proměnných i atributy alternativ, nám vlastně 

umoţňuje vedle sebe poloţit objektivní omezení daná fyzickými podmínkami, 

omezení plynoucí ze statusové struktury a voluntaristickou sloţku jednání. 

Alespoň v případě rutinní volby dopravního prostředku nám tento typ modelování 

ukazuje, ţe kromě toho, ţe mezi jednotlivými skupinami existují pozorovatelné 

rozdíly vysvětlitelné buď různou úrovní disponibilních zdrojů nebo rozdílnými 

preferencemi, cestovní chování je do velké míry determinováno prostorovým 

uspořádáním a infrastrukturními omezeními. 

 

HIII: Ekonomická omezení 

Třetí z testované skupiny hypotéz je vliv ekonomických faktorů na individuální 

volbu dopravního prostředku. Příjem je jedním z rozměrů sociálního statusu, u 

nějţ očekáváme, ţe ovlivňuje uţitek jednotlivce spojený s různými cestovními 

alternativami. Přesněji řečeno, chceme zjistit, zda bohatší lidé cestují s větší 

pravděpodobností autem neţ ostatními dopravními prostředky. Mohlo by tomu tak 

být především proto, ţe cesta automobilem, jede-li jedinec sám, představuje 

zpravidla nejdraţší alternativu, kterou si mohou dovolit spíše lidé s vyššími 

příjmy. Neboli negativní efekt nákladů na uţitek a volbu auta je u bohatších lidí 

menší. 

Konkrétně testuji hypotézu, ţe lidé s vyšším příjmem (osobním a 

domácnost) s větší pravděpodobností řídí automobil. V modelu se jedná o odhad 

efektů dvou proměnných: a) celkového příjmu jednotlivce (11 kategorií) a b) 

celkového příjmu domácnosti (10 kategorií). Dále odhaduji efekt c) dostupnosti 

auta v rámci domácnosti (# aut v domácnosti / # oprávněných řidičů). Kromě 

toho, ţe tato proměnná zachycuje, jak dostupný je pro jedince automobil v rámci 

domácnosti a zda jiţ byla v minulosti vynaloţena část nákladů spojených s jeho 

uţíváním, indikuje také vybavenost domácnosti relevantním statkem dlouhodobé 

spotřeby s poměrně vysokou pořizovací cenou. 

Odhad parametru popisujícího vliv příjmu na volbu dopravního prostředku 

lze vyuţít například k odhadu změny podílu jednotlivých dopravních prostředků 
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na uskutečněných cestách (tzv. dělby přepravní práce) v případě, ţe se změní 

ekonomická situace jednotlivců či jejich domácností. Odhad parametru příjmu 

totiţ vyjadřuje, o kolik se mění pravděpodobnost volby automobilu či jiného 

dopravního prostředku v situaci, kdy jedinec zbohatne nebo zchudne. 

 Z obou proměnných zachycujících ekonomickou situaci rozhodovatele 

(čistý osobní příjem a čistý příjem domácnosti) má statisticky významný efekt na 

volbu dopravního prostředku pouze čistý měsíční osobní příjem jednotlivce. Efekt 

příjmu je statisticky významný pouze na 10% hladině významnosti (sig.=0,09) a 

pouze, měříme-li jeho efekt na řízení auta vůči všem ostatním alternativám (tzn. 

ţe je obsaţen pouze v uţitkové funkci auto jako řidič).
88

 Nicméně podle 

očekávání má odhad parametru vyjadřujícího vliv osobního příjmu na volbu auta 

βpříjem hodnotu 0,076 a pozitivní znaménko. To znamená, ţe osoby s vyšším 

osobním příjmem mají větší uţitek z řízení automobilu a ţe autem ceteris paribus 

pojedou s větší pravděpodobností neţ jakýmkoliv jiným dopravním prostředkem. 

Příjem má navíc popsaný efekt, i kdyţ zároveň modelujeme vliv vyjádřené 

potřeby moci během dne uskutečnit větší počet cest a být flexibilní, a nelze ho 

tedy vysvětlit jako funkci speciálních potřeb vztahujících se k mobilitě. 

Porovnáme-li efekt změny příjmu o jednu kategorii (v průměru o 3741 Kč) 

s efektem nákladů na cestu autem, vidíme, ţe se rovná průměrné změně nákladů 

na jednu cestu o 7,3 Kč. 

Také efekt relativního počtu automobilů v domácnosti má velký pozitivní 

a statisticky významný efekt na volbu automobilu u řidičů (βaut_domácn = 0,955, 

sig.=0,01). To znamená, ţe osoby v domácnostech, kde na kaţdý automobil 

připadá menší počet oprávněných řidičů, ho spíše k cestě pouţijí. To je jednak 

moţné vysvětlit tím, ţe je pro tyto osoby snazší vzít si automobil, pokud se 

nemusí domlouvat s ostatními členy domácnosti, ale také tak, ţe skutečnost, ţe 

mají větší počet automobilů, je výrazem očekávaného uţitku z jeho častého 

pouţívání. 

                                                 
88

 Testován byl taktéţ model, který obsahoval specifické koeficienty příjmu pro cestu hromadnou 

dopravou a autem v roli spolujezdce. Přestoţe měly odhady těchto parametrů očekávaná 

znaménka, nebyly signifikantní ani nevedly k statisticky významnému zlepšení modelu (testováno 

poměrem věrohodností). Proto byl v nejlepším modelu odhadován pouze parametr popisující efekt 

příjmu na uţitek spojený s pouţitím auta řidičem. 
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Čistý příjem celé domácnosti neměl v ţádné variantě specifikace 

jednotlivých uţitkových funkcí na volbu dopravního prostředku statisticky 

významný vliv, který by se přibliţoval alespoň 10% hladině významnosti. 

Výsledky modelování sice potvrdily, ţe bohatší lidé volí s větší 

pravděpodobností k pravidelným cestám automobil, a to nehledě na poţadavky 

kladené na mobilitu v souvislosti se zaměstnáním (viz HVII), na základě 

dostupných proměnných však nedokáţeme vysvětlit, zda je důvodem skutečnost, 

ţe si mohou na cestování prostě dovolit vynaloţit větší objem finančních 

prostředků,
89

 nebo ještě jiné důvody. Literatura totiţ nabízí vysvětlení na základě 

statusových významů spojených s pouţíváním automobilu. Protoţe především 

bohatší lidé vlastní větší, pohodlnější, luxusnější a módnější automobily. Ať 

záměrně či mimoděk, jejich pouţívání obsahuje významný symbolický prvek. Jak 

v případě luxusního automobilu, tak vyšších cestovních nákladů se můţe jednat o 

ostentativní spotřebu ve Veblenově slova smyslu, tedy chování, kterým mohou 

dávat na odiv své bohatství. Takové chování, které je vědomým prostředkem 

distinkce od níţe postavených skupin nicméně Gartman [2004] povaţuje za 

typický projev předfordovského období, tedy první fáze automobilismu, kdy byl 

automobil výsadou několika málo majetných. Podle něj bychom se v současnosti 

měli nacházet jiţ ve třetím období postmoderního typu spotřeby automobilů, kdy 

je vlastnictví auta a jeho typu spíše projevem příslušnosti k nějaké subkultuře, 

tedy skupině existující na netřídním základu.  

Na druhé straně můţe skutečnost, ţe mají bohatší lidé vyšší uţitek z volby 

auta a častěji ho volí, vyvolávat podobné chování i na druhé straně příjmového 

spektra. Podle Gilroy [2001] je řízení auta obzvláště přitaţlivé pro mladé a méně 

majetné, protoţe v nich vyvolává pocit sociální kompetence a začlenění do 

většinové společnosti. Auto jim můţe přinášet „kompenzační prestiţ“. „A dokud 

budou osoby s vysokými příjmy a profesionální elita klást rovnítko mezi hodnotu 

auta a osobní hodnotu, budou mladí bezmocní pouţívat auto jako kompenzaci 

svého nízkého statusu.“ [Sheller 2003: 13] Nicméně ţádné z  moţných vysvětlení 

nedokáţeme touto statistickou analýzou ani potvrdit, ani vyvrátit. Za tímto účelem 

lze ale vyuţít data získaná v kvalitativním šetření. Ta ale spíše naznačují, ţe u 
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 Model obsahující jako vysvětlující proměnné volby dopravního prostředku relativní náklady 

(poměr nákladů na cestu k dolní mezi příjmových intervalů) místo absolutních nákladů na cestu 

nevedl k signifikantním odhadům. 
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středních a vyšších ekonomických vrstev je pouţívání auta do velké míry 

samozřejmostí a masovým typem spotřeby a jako distinktivní praxi ho vnímají 

spíše ti, kteří si ho nemohou dovolit. 

 

HIV: Efekt charakteristik bydliště 

Čtvrtá skupina testovaných hypotéz se týká efektu charakteristik bydliště. 

Konkrétně testuji, jaký efekt na volbu dopravního prostředku mají dvě proměnné: 

a) umístění bydliště ve vnitřním městě nebo v centru velkého či menšího města 

(dichotomická proměnná překódovaná ze 7 kategorií) a b) občanská vybavenost, 

která je v místě bydliště v pěší vzdálenosti (dichotomická proměnná překódovaná 

ze 3 kategorií). K měření obou těchto proměnných bylo pouţito vlastní vyjádření 

respondentů o tom, „jak by charakterizovali lokalitu, v níţ ţijí“, a „zda je v pěší 

vzdálenosti umístěna většina / zhruba polovina / jen menší část občanské 

vybavenosti.“  

 V modelu byla testována hypotéza, ţe osoby, které bydlí mimo vnitřní 

město a v lokalitách s menší občanskou vybaveností mají relativně vyšší uţitek 

z cest autem, ať uţ v roli řidiče nebo v roli spolujezdce, a je u nich tedy větší 

pravděpodobnost, ţe ho budou ke svým pravidelným cestám pouţívat. Výkon 

běţných aktivit u suburbánního obyvatelstva můţe totiţ klást specifické 

poţadavky na mobilitu. Je třeba převáţet objemné nákupy nebo doprovázet 

ostatní členy domácnosti do školy, školky nebo k lékaři, a to vzhledem k umístění 

bydliště na delší vzdálenosti. Cílem odhadu parametrů pro tyto dvě charakteristiky 

bydliště je snaha zachytit vztah mezi volbou automobilu a kvalitami bydliště, 

které nelze vysvětlit pouze niţší kvalitou infrastruktury hromadné dopravy na 

periferii (podrobně v HV).  

Efekt proměnné popisující, zda se bydliště respondenta nachází ve 

vnitřním městě či na jeho okraji, měl sice podle očekávání záporné znaménko, ale 

nebyl v ţádné z variant testovaného modelu statisticky významný. Negativní a 

statisticky významný byl pouze efekt proměnné popisující kvalitu občanské 

vybavenosti místa bydliště (βobč_vybav  = -0,468, sig=0,01). Skutečnost, ţe samotné 

umístění bydliště v rámci aglomerace není významnou determinantou volby 

automobilu, se můţe na první pohled zdát překvapivá zvláště v konfrontaci 

s obdobnými empirickými zjištěními v zahraničí [např. Handy et al. 2005, 
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Schwanen and Mokhtarian 2005, Dargay 2006]. Je však třeba uvědomit si, ţe náš 

nejlepší model (MIX) obsahuje také dvě proměnné, které v sobě mohou část 

nespecifického efektu umístění bydliště obsahovat. Kromě občanské vybavenosti 

se jedná také o proměnné popisující charakter dopravní dostupnosti bydliště 

(hypotéza HV). To znamená, ţe nikoliv samotné umístění bydliště v rámci městské 

aglomerace, a tedy vzdálenost do centra města, ale jeho povaha z hlediska 

občanské vybavenosti a dostupné infrastruktury hromadné dopravy je tím 

faktorem, který vysvětluje, proč lidé bydlící v okrajových čtvrtích a suburbiích 

častěji jezdí autem. Nedostatečná občanská vybavenost, ať uţ se jedná o školní či 

předškolní zařízení nebo obchody a restaurace, je navíc faktorem, který 

pravděpodobně ovlivňuje volbu dopravního prostředku nejen „nových“ obyvatel 

suburbií, ale i obyvatel původních, kteří jsou oproti první jmenované skupině 

často statusově znevýhodněni [Ouředníček 2002]. 

 

HV: Efekt infrastruktury hromadné dopravy – dopravní dostupnost místa bydliště 

Efekt charakteristik dopravní dostupnosti v místě bydliště byl předmětem páté 

skupiny hypotéz. Konkrétně jsem do modelu zahrnula tři proměnné: a) interval 

spoje hromadné dopravy, který je moţné pouţít na referenční cestu (v minutách), 

b) vzdálenost na nejbliţší zastávku hromadné dopravy (v minutách chůze) a c) 

procento spojů hromadné dopravy, které měly v průběhu posledních 7 dní 5- a 

víceminutové zpoţdění. Jedná se vlastně o indikátory kvality cestování hromadnou 

dopravou, které mohou ovlivňovat s ní spojený uţitek. Proměnné vzdálenost na 

nejbliţší zastávku hromadné dopravy, ani procento zpoţděných spojů neměly 

v ţádné variantě modelu volby dopravního prostředku statisticky významný vliv. 

Pravděpodobně je to proto, ţe ve vzdálenostech na zastávky hromadné dopravy a 

výskytu zpoţdění nejsou mezi různými městskými lokalitami ani centrem a 

periferií významné rozdíly. 

 Nicméně délka intervalu spojení hromadnou dopravou má ve všech 

testovaných variantách modelu volby dopravního prostředku podle očekávání 

statisticky významný negativní efekt na uţitek spojený s cestováním hromadnou 

dopravou (viz specifikaci uţitku v tabulce 4). Délka intervalu spojení hromadnou 

dopravou (βHD_interval= - 0,010, sig.=0,00) má niţší, nicméně řádově srovnatelný 

efekt jako trvání cesty hromadnou dopravou (βHD_čas= -  0,014). Znamená to, ţe 
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volbu hromadné dopravy spíše ovlivní, kdyţ se o jednu minutu prodlouţí nebo 

zkrátí trvání cesty, neţ kdyţ se o stejnou délku změní interval pouţívaného spoje. 

Je pravděpodobné, ţe délka intervalu pravidelně pouţívaného spoje je na rozdíl od 

trvání cesty okolností, jejíţ vliv na celkový komfort mohou jedinci svým 

plánováním lépe ovlivnit.  

 

HVI: Efekt sociodemografických charakteristik jedince a struktury jeho domácnosti 

Pro ty, kteří se zajímají o sociální aspekt volby dopravního prostředku, přináší 

nejzajímavější výsledky asi šestá skupina testovaných hypotéz. Ty se týkají efektu 

sociodemografických charakteristik jedince a struktury jeho domácnosti na volbu 

dopravního prostředku. Různé sociodemografické proměnné (mezi které patří také 

obě příjmové proměnné, o nichţ jsem referovala v HIII) odráţí rozdíly v preferenci 

jednotlivých dopravních prostředků, jako např. funkce věku, pohlaví, vzdělání, 

velikost domácnosti atd. Jmenovitě jsem v modelu kromě jiţ uvedených příjmů 

jednotlivce a domácnosti testovala efekt šesti sociodemografických  proměnných: 

a) pohlaví, b) věku (8 kategorií), c) vzdělání - 3 druhy proměnných pro 

absolvování základní školy, střední školy a vysoké školy a d) počtu osob ţijících 

ve společné domácnosti. 

Obdobně jako u přechodových konstant nemá smysl testovat vliv 

sociodemografických proměnných na volbu všech alternativ (a zahrnout je do 

specifikace všech uţitkových funkcí), protoţe bychom nebyli schopni odhadnout 

jejich efekt na relativní uţitek. Abychom zjistili, jaké jsou rozdíly v preferencích 

různých vzdělanostních, věkových a jiných skupin, je třeba sociodemografické 

proměnné zahrnout pouze do uţitkových funkcí těch alternativ, u nichţ se 

domníváme, ţe ovlivňují z nich plynoucí uţitek. Mým primárním zájmem je 

ověřit, jaký efekt mají výše uvedené sociodemografické proměnné na volbu auta 

ve srovnání s ostatními dopravními prostředky. Z tohoto důvodu jsou ekonomické 

proměnné zahrnuty do uţitku spojeného s řízením autem. Testovala jsem varianty, 

kdy byly sociodemografické proměnné specifikovány zvlášť v uţitkových 

funkcích pro řízení auta a jízdy na místě spolujezdce.  

V modelu má ze všech jmenovaných sociodemografických proměnných 

kromě dříve jmenovaného čistého osobního příjmu statisticky významný vliv na 

volbu dopravního prostředku také pohlaví respondenta a počet osob v domácnosti. 
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Pohlaví respondenta má statisticky významný vliv (sig.=0,00) nejen na 

pravděpodobnost řízení auta, ale také na cestu na kole. Kladný parametr 

proměnné pohlaví indikující, ţe se jedná o muţe (βpohlaví = 0,537), potvrzuje, ţe 

muţi s větší pravděpodobností řídí automobil a jezdí na kole. Zajímavé je, ţe vliv 

pohlaví má statisticky významný vliv v modelu dopravního prostředku, i kdyţ 

v něm zároveň modelujeme vliv příjmu, skutečnost, ţe má osoba v práci 

podřízené (viz HVII), a potřebu být kvůli zaměstnání více časově flexibilní (HVII). 

To tedy znamená, ţe rozdíl v preferencích mezi muţi a ţenami nelze vysvětlit 

pouze rozdíly v jejich statusu (které v modelu zachycují proměnné příjem a 

postavení v zaměstnání) nebo v povaze práce z hlediska vyţadované časové 

flexibility. Cesta na kole či řízení auta jsou u muţů spojeny s větším uţitkem 

plynoucím z něčeho jiného. Při hledání smysluplné interpretace mohou přijít na 

řadu i některé z psychologických faktorů. Je moţné, ţe muţi více neţ ţeny 

preferují autonomii, proţitky euforie či demonstraci síly či výkonu, které jsou 

spíše charakteristické pro řízení a cyklistiku.
 90

 Je ale také moţné, ţe muţi řídí 

auto, které je ve většině domácností vzácným zdrojem, častěji neţ ţeny, protoţe 

mají v rámci domácnosti lepší vyjednávací pozici. 

 Také počet osob ţijících ve společné domácnosti má pozitivní a 

signifikantní vliv na volbu dopravního prostředku (βvel_domácn = 0,278, sig.= 0,02). 

Jedná se však pouze o vliv na uţitek spojený s cestou autem na místě spolujezdce. 

To znamená, ţe osoby, které ţijí v domácnostech s větším počtem členů, častěji 

neţ ostatními dopravními prostředky cestují autem jako spolujezdci. Jak naznačují 

výsledky kvalitativního šetření, vysvětlení je třeba hledat v podrobnější analýze 

struktury rolí a z nich plynoucích činností jedinců v různých fázích ţivotního 

cyklu a v různých typech domácností. Taková analýza by mohla například 

potvrdit, zda dospělé osoby z početnějších domácností častěji cestují do téţe 

destinace a proto častěji cestují v autě spolu s dalším členem vlastní domácnosti.
91

 

 Ţádná z proměnných zachycujících vliv věku nebo vzdělání nemá 

v modelu volby dopravního prostředku statisticky významný vliv. To znamená, ţe 

pouţití ţádného dopravního prostředku nelze jednoduše spojit s vyšším či niţším 

                                                 
90

 Pro psychologické přínosy a symbolické významy spojené s uţíváním auta, které mohou nabízet 

hledané vysvětlení, však nemáme v datech vhodné indikátory. 
91

 K potvrzení takového typu hypotézy, který spadá do výzkumného zájmu přístupu zaloţeného na 

analýze lidských činností – tzv. ABA (viz kapitolu 4), by však bylo třeba mít k dispozici data, 

která by zachycovala cestovní vzorce jednotlivých členů téţe domácnosti, a modelovat je zároveň. 
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vzděláním, je-li jiţ modelován vliv osobního příjmu. Zdá se, ţe pro skutečnost, ţe 

nelze jednotlivé alternativy ani jednoduše spojit s různými věkovými skupinami, 

nelze pouţít ani statistické vysvětlení. Vliv věku není významný, ani kdyţ 

odhadujeme efekt jeho druhé mocniny.
92

 Abych ověřila, zda  nemůţe mít věk 

pozitivní nebo negativní efekt na volbu dopravního prostředku ve fázích ţivotního 

cyklu, které na sebe navzájem nenavazují, odhadla jsem parametry modelu pro 

různé věkové segmenty.
93

 Na základě výsledků obou typů testů zkoumajících vliv 

věku na volbu dopravního prostředku můţeme tvrdit, ţe věk dospělých osob nemá 

na volbu dopravního prostředku významný vliv anebo je tento vliv sloţitější, neţ 

dokáţeme popsat s pomocí kvadratické funkce nebo popsaných segmentů. 

 Shrneme-li to, v populaci lze nalézt rozdíly v uţívání různých dopravních 

prostředků mezi různými příjmovými skupinami, muţi a ţenami a domácnostmi 

s různým počtem členů. U muţů a osob s vyšším osobním příjmem je větší 

pravděpodobnost, ţe pouţijí k pravidelné cestě auto. Ţeny a lidé s niţšími příjmy 

naopak s větší pravděpodobností volí chůzi či hromadnou dopravu. Osoby 

z větších domácností s větší pravděpodobností uskuteční cesty na místě 

spolujezdce. Vliv věku ani vzdělání na volbu dopravního prostředku výsledky 

modelování nepotvrdily. 

 

HVII: Efekt zaměstnání a jeho povahy 

Sedmá skupina testovaných hypotéz zkoumá, jaký efekt na volbu dopravního 

prostředku má rozsah zaměstnání a jeho poţadavky na větší cestovní flexibilitu. K 

testování tohoto typu efektu jsem přistoupila na základě výsledků kvalitativního 

šetření, které naznačily, ţe povaha zaměstnání můţe být faktorem, jehoţ vliv na 

volbu dopravního prostředku je moţná větší neţ efekt cestovních nákladů nebo 

cestovního času. Především osoby, jejichţ práce vyţaduje cestování do různých 

destinací a realizaci většího mnoţství cest, jako jsou pojišťovací agenti, 

stavbyvedoucí, nebo různí servisní pracovníci, častěji řídí auto, jehoţ pouţití je 
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 Odhad efektu druhé mocniny se pouţívá, chceme-li ověřit, zda není vliv nezávisle proměnné 

nelineární.  
93

 Data jsem rozdělila do tří podsouborů podle věku: 18 – 29, 30 – 60 a 60 +. Poté jsem odhadla 

parametry nejlepšího modelu zvlášť pro jednotlivé věkové segmenty. Skutečnost, zda existují 

různé věkové segmenty, jsem opět testovala s pomocí poměru věrohodností. Hodnota testové 

statistiky činila 3,598, coţ není při 42 stupních volnosti na hladině významnosti 5 % statisticky 

významný rozdíl. 
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z hlediska času i prostoru velmi flexibilní.
94

 Jmenovitě jsem v modelu testovala 

vliv dvou proměnných: a) práce na plný úvazek a b) u osob cestujících do práce 

stanovené potřeby být flexibilní a moci během pracovního dne uskutečnit mnoho 

cest. Tato proměnná vznikla z interakce dichotomické proměnné práce jako účel 

sledované cesty a kategorizované proměnné souhlas s výrokem „potřebuji být 

flexibilní a moci během pracovního dne uskutečnit mnoho cest“. Nová proměnná 

nabývá hodnoty 1, je-li účelem cesty práce a vyjadřuje-li respondent svou míru 

souhlasu s výrokem na pětibodové Lickertově škále hodnotami 1 nebo 2. Potřebu 

být při cestování flexibilní vyjádřilo celkem 25,8 % dotázaných. Osoby, které ale 

navíc při sledované cestě jely do práce, tvoří 17 % vzorku. Musíme si tedy 

uvědomit, ţe, jakkoliv je tato proměnná silným prediktorem s velkým efektem, 

ovlivňuje volbu dopravního prostředku pouze u menší části dospělé populace. 

 Co se týče charakteru obou proměnných, stejně jako u ostatních 

sociodemografických proměnných se snaţím vysvětlit rozdíly v preferencích 

různých skupin. Zatímco proměnné popisující velikost úvazku a účel cesty jsou 

objektivní, stanovená potřeba být flexibilní vyjadřuje subjektivní přesvědčení o 

povaze vlastního chování.
95

 

 Práce na plný úvazek nebyla v ţádné testované variantě modelu statisticky 

významným prediktorem řízení auta. Podle očekávání má však na řízení auta 

pozitivní a statisticky významný vliv u osob cestujících do práce stanovená 

potřeba mobility (βflex_práce =1,27, sig.=0,00). Porovnáme-li velikost odhadnutého 

parametru např. s parametry popisujícími efekt finančních nákladů (- 0,010) nebo 

trvání cesty (- 0,019), pak vidíme, ţe potřeba flexibility u osob cestujících do 

práce má na uţitek spojený s řízením auta stejný efekt jako sníţení finančních 

nákladů na jednu cestu o 122 korun nebo zkrácení jejího trvání o 66 minut. 

Z velikosti odhadu vidíme, ţe potřeba volně si zvolit čas odjezdu v souvislosti s 

prací je jedním z nejsilnějších faktorů řízení auta. Zjednodušeně můţeme říci, ţe 

bychom těţko u osob, které jezdí autem, protoţe potřebují kvůli práci hodně a 

                                                 
94

 Především na cesty na delší vzdálenosti je auto jistě nejflexibilnějším dopravním prostředkem. 

U krátkých cest to můţe být i chůze či kolo, předpokladem pro jejich pouţití ale je, ţe osoba 

nepotřebuje nic převáţet, ani nemusí být slušně oblečena. 
95

 Zajímavé by samozřejmě bylo zjistit, v jakých povoláních (např. s pomocí klasifikace ISCO) 

vyjadřují osoby větší potřebu být při cestování flexibilní. Takovým způsobem by totiţ šlo pro 

účely predikce nahradit indikátor subjektivního mínění objektivním ukazatelem. To by mohlo být 

předmětem nějakého budoucího výzkumu. 
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pruţně cestovat, hledali motivaci, která by je vedla ke změně dopravního 

prostředku. 

 Jak jsem uţ naznačila v předchozím textu, je tento závěr, jakkoliv 

vyhovuje datům, poněkud problematický, pokud bychom ho chtěli vyuţít při 

predikci nebo návrhu motivačních či regulačních opatření. Vzhledem k tomu, ţe 

je stanovená potřeba být flexibilní a moci během pracovního dne uskutečnit 

mnoho cest u osob cestujících do práce pouhým indikátorem nějakého 

přesvědčení, stěţí na jeho základě můţeme usuzovat, co by mohlo v populaci vést 

ke změně hodnoty této proměnné. Také nevíme, jakým objektivním změnám  

např. v počtu vyţadovaných cest, rádiu, kterým jsou cesty pokryty, počtu různých 

destinací navštěvovaných za den, atd. změny stanovené potřeby flexibility 

odpovídají.  

Vyuţití této proměnné, stejně jako jiných „měkkých“ proměnných, při 

modelování determinant volby dopravního prostředku je také vystaveno 

konvenční kritice technik vyuţívaných k měření představ či přesvědčení. Tato 

kritika spočívá ve zpochybňování předpokladu existence společného 

sémantického prostoru, tedy ţe jedinci stejným způsobem diferencují mezi 

jednotlivými významy a vnímají vzdálenost mezi slovy a znaky, kterou lze tudíţ 

měřit. S touto námitkou také souvisejí výtky k relativně malé přesnosti měření 

měkkých proměnných a latentních konstruktů.
96

 Navíc, přestoţe mohou mít 

indikátorové proměnné velkou prediktivní sílu, nelze na základě vysvětlené 

variance prokázat existenci kauzálního vztahu mezi nimi a závislou proměnnou. 

Komponenty modelu, jako jsou postoje či přesvědčení, které mají v teorii časově 

předcházet vysvětlovaným proměnným, jsou totiţ zpravidla měřeny v jeden 

časový okamţik. 

Vzhledem k tomu, ţe jsou měkké proměnné v modelu volby dopravního 

prostředku statisticky významné (logaritmická věrohodnostní funkce vzrostla z - 

750,233 na - 732,025, sig.< 0,001), byly zahrnuty do nejlepšího modelu MIX. 

Nicméně pro srovnání uvádíme v tabulce I.2 i odhady parametrů modelu MVII, 

který zahrnuje pouze objektivní prediktory volby dopravního prostředku. 
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 Měření můţe ovlivnit i umístění otázek v dotazníku [např. Budd, Spenser 1986]. 
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HVIII: Efekt postavení v pracovní hierarchii a nízké prestiže cestování prostředky 

hromadné dopravy 

V osmé skupině hypotéz zkoumáme, jaký efekt na volbu dopravního prostředku 

má postavení jedince v pracovní hierarchii a skutečnost, ţe je s jejich pouţíváním 

spojena různá míra společenské prestiţe. V obou případech se jedná o vliv statusu 

na cestovní chování, který nelze vysvětlit pouhým efektem osobního příjmu a tedy 

menší újmy spojené s vyššími náklady. Z tohoto důvodu zkoumám, zda lidé s 

vyšším postavením v zaměstnání skutečně častěji řídí automobil. Kromě toho byl 

na volbu dopravního prostředku zkoumán i efekt souhlasu s výrokem vyjadřujícím 

nízkou prestiţ cestování hromadnou dopravou. V této hypotéze se dvojím 

způsobem snaţím operacionalizovat negativní konotace obsaţené v označení 

prostředků hromadné dopravy výrazem „socka“. 

Ke zkoumání efektu společenského postavení na volbu dopravního 

prostředku byly vyuţity dvě proměnné: a) skutečnost, zda má osoba v zaměstnání 

nějaké podřízené (dichotomická proměnná) a b) souhlas s výrokem „hromadnou 

dopravu pouţívají jako dopravní prostředek především lidé, kteří si nemohou 

dovolit nic lepšího“ (měřený na pětibodové Lickertově škále).  

Testování vlivu skutečnosti, zda má osoba v zaměstnání nějaké podřízené, 

na uţitek spojený s řízením auta je opět vedeno představou, ţe je pouţívání auta 

jako exkluzivní alternativy prostředkem posílení vlastní sociální pozice vůči 

podřízeným osobám, a tedy jako moţný výraz společenské distinkce. Nicméně 

výsledky tuto představu jednoznačně nepotvrzují. Odhad parametru βnadřízený (= 

0,443) má sice kladné znaménko, není však statisticky signifikantní (sig.=0,09). 

Kromě toho zahrnutí tohoto prediktoru do uţitkové funkce pro řízení auta 

způsobuje, ţe je parametr βpříjem méně signifikantní (změna sig. z 0,09 na 0,18) 

stejně jako parametr βauto_nákl. Kladné znaménko sice ukazuje, ţe osoby, které mají 

v práci podřízené, skutečně řídí auto s větší pravděpodobností neţ osoby, které 

ţádné podřízené nemají, změny odhadů parametrů příjmu a nákladů na cestu 

autem a jejich statistické významnosti ale ukazují, ţe mezi všemi třemi 

proměnnými existuje vzájemný vztah korelace (multikolinearita). Protoţe je počet 

podřízených korelován s příjmem a náklady na cestu autem, pouze část variability 

závislé proměnné lze s pomocí proměnné nadřízený vysvětlit samotným 

postavením v pracovní hierarchii jako jedné ze symbolických součástí statusu. 
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Odhadnutý vliv proměnné nadřízený spíše jen zachycuje menší efekt cestovních 

nákladů vysvětlený vyšším osobním příjmem, popřípadě skutečností, ţe náklady 

na cestu mohou být u řídících pracovníků nulové. Nelze tedy jednoznačně tvrdit, 

ţe se osoby s vyšším postavením v pracovní hierarchii snaţí odlišit od niţších 

statusových skupin. Vzhledem ke skutečnosti, ţe se přidáním proměnné nadřízený 

nezlepšila ani celková vypovídací síla modelu, ponechala jsem v nejlepším 

modelu z uvaţovaných proměnných zachycujících rozdíly mezi různými 

statusovými skupinami pouze proměnnou příjem. 

 Dále jsem testovala efekt přesvědčení, ţe je volba dopravního prostředku 

výrazem niţšího (nebo tzv. sociálního) společenského postavení. Konkrétně jsem 

testovala, zda lidé povaţující hromadnou dopravu za společensky málo atraktivní, 

ji také méně často pouţívají, a naopak preferují automobil. Postupně jsem souhlas 

s uvedeným hodnotícím výrokem, čili indikátor respondentova postoje 

k vlastnímu či cizímu chování, zahrnula do uţitkové funkce pro řízení auta a cesty 

hromadnou dopravou. Ani v jedné variantě specifikace uţitkových funkcí 

nicméně neměl souhlas s tímto výrokem statisticky významný efekt na volbu 

dopravního prostředku. Data tedy nepotvrzují, ţe by existoval vztah mezi 

uvedeným postojem k hromadné dopravě a volbou dopravního prostředku. To 

nicméně nevylučuje, ţe negativní či naopak pozitivní hodnocení, konotace nebo 

symbolické významy pojící se s jednotlivými typy mobility nemají při volbě 

dopravního prostředku význam. Je totiţ třeba uvědomit si, ţe výsledek testování 

této hypotézy je více neţ u jiných proměnných závislý na typu pouţité 

operacionalizace. V tomto případě vidíme, jak obtíţné je postoje 

operacionalizovat s pomocí jednoduchých indikátorových proměnných, aby byly 

obsahově validní, a rozhodnout, nakolik mají být situačně specifické či naopak 

obecné. Konec konců i empirické studie zaloţené na modelu formulovaném 

v teorii plánovaného chování [např. Bamberg 2003, 2006, Haustein 2007], která 

klade důraz právě na detailní a situačně specifickou operacionalizaci postojů 

k jednotlivým dopravním prostředkům a společenských norem, potvrzují, ţe mezi 

těmito latentními konstrukty a cestovním chováním existuje pouze nepřímý vztah. 

Kvůli nejednoznačné empirické evidenci by bylo nutné tvorbě vhodné 

operacionalizace jednotlivých negativních postojů či stereotypů, ale i sociálních a 

skupinových norem a jejich vztahu k cestovnímu chování věnovat zcela 

samostatný výzkum. 
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HIX: Efekt preferovaného bydliště jako součásti životního stylu 

V posledním kroku byl modelován vliv proměnných zachycujících v populaci 

variabilitu v jednom konkrétním aspektu ţivotního stylu, a to v preferovaném typu 

bydliště a jeho dopravní dostupnosti. Zahrnutí těchto faktorů do modelu volby 

bylo vedeno výsledky dosavadních zjištění [Schwanen, Mokhtarian 2005, Handy 

et al. 2005, Ory, Mokhtarian 2005, Cao et al. 2009, Cao 2010], které ukázaly, ţe 

kromě objektivních omezení jednotlivých typů mobility prostřednictvím 

infrastruktury hromadné dopravy nebo nedostatečné občanské vybavenosti 

bydliště mohou volbu dopravního prostředku vysvětlovat také postoje či tuţby, 

které jsou na objektivních skutečnostech zčásti nezávislé. Schwanen a Mokhtarian 

[2005] zjistili, ţe volba dopravního prostředku se liší u osob, jejichţ 

charakteristiky bydliště odpovídají jejich preferencím (consonant residents), od 

těch, jejichţ preference skutečnosti neodpovídají (dissonant residents). Zároveň 

zjistili, ţe charakter bydliště má u lidí bydlících v suburbiích relativně větší vliv 

na volbu dopravního prostředku neţ jejich postoje. Naopak u rezidentů vnitřních 

měst mají fyzické charakteristiky bydliště na volbu dopravního prostředku 

přibliţně stejný vliv jako preference. Cao et al. [2009] v této souvislosti popisuje 

problém výběrového zkreslení, který spočívá v tom, ţe sice mezi povahou 

bydliště (v podobě umístění v rámci aglomerace, jeho občanskou vybaveností, 

dostupnými sluţbami hromadné dopravy) a volbou dopravního prostředku 

existuje statisticky prokázaný vztah, ten však nelze interpretovat kauzálně. 

Přesněji řečeno, preference tradičního městského ţivotního stylu či naopak 

„moderního“ suburbánního způsobu ţivota, která v sobě jiţ obsahuje představy a 

preference týkající se kaţdodenní mobility, vysvětluje část variability závisle 

proměnné volba dopravního prostředku, a to i kdyţ model zároveň obsahuje efekt 

fyzických charakteristik bydliště, jako je občanská vybavenost a úroveň sluţeb 

hromadné dopravy. Rozdíly v tom, jaké dopravní prostředky volí rezidenti 

suburbií a tradičních městských čtvrtí tedy nelze vysvětlit pouze s pomocí 

situačních omezení, ale také skutečností, ţe lidé s různými preferencemi ţivotního 

stylu a dojíţdění dávají přednost jinému typu bydlení. 

Jak uţ jsem popsala výše, v případě vlivu různých postojů na chování se 

jedná o snahu zahrnout do modelu volby dopravního prostředku i latentní 
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proměnné. K měření latentních proměnných zachycujících ţádané charakteristiky 

bydliště bylo v dotazníku pouţito pět indikátorových proměnných. Míra souhlasu 

s výroky zachycujícími různé sloţky postoje k charakteristikám bydliště (viz 

tabulka 7) byla měřena s pomocí pětibodových Lickertových škál. 

 

Tabulka 7: Výroky indikující preference ţivotního stylu a dopravní dostupnosti 

 

 

68. Řekněte mi prosím s pomocí této škály, nakolik s výroky 

souhlasíte nebo nesouhlasíte 

R
o

zh
o

d
n

ě 

n
es

o
u

h
la

sí
m

    

R
o

zh
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ě 

so
u

h
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m

 

a) Jsem ochoten/a cestovat při jedné cestě o 15 minut déle, abych 

mohl/a bydlet v zelené, klidné lokalitě nebo realizovat své zájmy. 

1 2 3 4 5 

b) Rád/a bych bydlel/a v pěší vzdálenosti od obchodů, 

restaurací a další infrastruktury. 

1 2 3 4 5 

c) Mám rád/a ruch města. (Myslíme všeobecně). 

 

1 2 3 4 5 

d) Spojení svého bydliště s centrem města hromadnou 

dopravou povaţuji za velice důleţité. 

1 2 3 4 5 

e) Dostupnost pravidelně navštěvovaných lokalit hromadnou 

dopravou povaţuji za velice důleţitou. 

1 2 3 4 5 

Pozn.: Formulace poloţek a – c byla přejata od Walker, Li [2006]. 

 

Vliv ţádaných charakteristik místa bydliště, jako jsou vybavenost sluţbami, 

přítomnost zeleně a dopravní dostupnost, na volbu dopravního prostředku byl 

měřen ve dvoustupňovém modelu. V prvním kroku byla za účelem redukce 

informací získaných z odpovědí na indikátorové otázky a odhadu hodnot 

latentních konstruktů pouţita metoda faktorové analýzy. V druhém kroku 

vstoupily extrahované faktory jako další prediktory do modelu volby dopravního 

prostředku. Předpokladem vyuţití faktorové analýzy je přesvědčení, ţe lze 

pozorovaná data vysvětlit menším počtem nepozorovaných latentních konstruktů. 

K rozpoznání faktorů jsem pouţila metodu hlavních komponent a rotaci Varimax, 

která minimalizuje počet proměnných s vysokými zátěţemi na kaţdém faktoru.
97

 

Rotovaná matice usnadňuje interpretaci a volbu označení jednotlivých 

komponent. První faktor zachycuje důleţitost dopravní dostupnosti místa bydliště, 

centra města a ostatních pravidelně navštěvovaných lokalit. Čím vyšší je jeho 
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 Dva extrahované faktory vysvětlují 64,2 % variability pozorovaných proměnných (podrobnosti 

v tabulkách II.3 a II.4 v příloze II). 
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hodnota, tím je dopravní dostupnost pro jedince podle jeho vyjádření důleţitější. 

Označila jsem ho jako FAC_dostupnost. Druhý faktor zachycuje pozitivní postoj 

k bydlení v lokalitě s dobrou občanskou vybaveností, přítomností obchodů a 

restaurací a tradičním městským charakterem. Čím vyšší je jeho hodnota, tím více 

je jednotlivcem upřednostňován tradiční městský charakter bydliště. Jeho 

označení je FAC_městský ţiv.styl. Skóry obou extrahovaných faktorů tvoří nové 

proměnné, které ve druhém kroku vstupují do modelu volby dopravního 

prostředku. 

Konkrétně vstupuje FAC_městský ţiv.styl ve formě generické proměnné (a 

tedy variující mezi jednotlivci, nikoliv alternativami) do specifikace uţitkových 

funkcí pro chůzi a hromadnou dopravu a FAC_dostupnost do specifikace uţitkové 

funkce pro hromadnou dopravu (viz tabulku 4). Tato specifikace odráţí 

přesvědčení, ţe lidé, kteří dle svého vyjádření preferují dobrou dopravní 

dostupnost svého bydliště, častěji pouţívají hromadnou dopravu. Ti, kteří dle 

svého vyjádření preferují městský ţivotní styl, kromě toho také častěji chodí 

pěšky. 

Oba odhadnuté parametry zachycující rozdíly v ţádoucích 

charakteristikách bydliště mají v modelu volby dopravního prostředku kladné 

znaménko a jsou statisticky signifikantní. Hodnota parametru βFAC_dostupnost =0,368 

(sig.=0,00), hodnota parametru βFAC_městský ţiv.styl = 0, 234 (sig.=0,01). To znamená, 

ţe osoby preferující bydlení v městském typu zástavby s dobrou dopravní 

dostupností častěji chodí pěšky a cestují hromadnou dopravou. Zahrnutí obou 

proměnných do modelu volby dopravního prostředku významně nemění hodnoty 

ostatních parametrů. Můţeme proto předpokládat, ţe vliv obou typů postojů je 

nezávislý na skutečných charakteristikách místa bydliště (popsaných proměnnými 

interval a občanská vybavenost). To znamená, ţe uţitek spojený s pouţitím 

hromadné dopravy, respektive pěší cestou, je u osob preferujících dobrou 

dopravní dostupnost a městský ţivotní styl větší neţ u těch, co preferují 

suburbánní ţivotní styl a ignorují dopravní dostupnost bydliště. 

Stejně jako v případě testování platnosti všech předchozích hypotéz jsem 

sledovala, zda zahrnutí latentních faktorů zachycující variabilitu chutí z hlediska 

ţádoucích charakteristik bydliště zlepšuje explanační sílu multinomického 

logitového modelu volby dopravního prostředku. Opět jsem pouţila test poměrem 

věrohodností. Porovnala jsem hodnoty log-likelihood omezenějšího (restricted) 



 120 

modelu MVIII, obsahujícího všechny dosud zahrnuté proměnné, s (unrestricted) 

modelem MIX obsahujícího navíc oba extrahované faktory.
98

 Na základě hodnoty 

testové statistiky, dané - 2 (- 720, 228 + 732,025) = 23,594 a kritické hodnoty (při 

α = 0,001) = 13,82, zamítám nulovou hypotézu, ţe platí omezený model. 

Znamená to, ţe latentní proměnné zachycující rozdíly v preferencích charakteru 

bydliště mají být zařazeny do modelu volby dopravního prostředku, neboť zvyšují 

jeho explanační sílu. 

Nicméně z hlediska vyuţitelnosti tohoto závěru při predikci a plánování 

opatření, která mají ovlivnit podíl jednotlivých dopravních prostředků na dělbě 

přepravní práce, platí to samé, jako bylo jiţ řečeno o ostatních měkkých 

proměnných. Nevíme, co by mohlo v populaci vést ke změnám hodnot obou 

proměnných, a tedy, kdy a proč začne více osob preferovat městský ţivotní styl, či 

naopak, co vede k tomu, ţe značná část obyvatelstva preferuje suburbánní bydlení 

spojené do značné míry s nárůstem automobilové dopravy. Na tyto otázky se 

snaţím nalézt odpovědi s pomocí výsledků, které o vztahu městského a 

suburbánního ţivotního stylu a volbě dopravního prostředku přináší kvalitativní 

šetření. 

 

7. Shrnutí výsledků 

 

 

Připomeňme, ţe hlavním cílem kvantitativní analýzy dat z dotazníkového šetření 

je odpovědět na otázku, co vysvětluje, jaký dopravní prostředek dospělí lidé ţijící 

v městských aglomeracích ČR volí na své pravidelné cesty. Odpovědi na tuto 

otázku vyplývající z výsledků modelování jsou následující. 

Z velké části je kaţdodenní volba dopravního prostředku ovlivněna řadou 

omezení, která jedinci zpravidla nedokáţí ovlivnit. Jedná se vlastně o okolnosti, 

které pouţití některých dopravních prostředků činí výhodnější nebo dostupnější 

neţ jiné. Ty jsou pak v důsledku toho více pouţívané. Prvním z omezení volby 

dopravního prostředku je mnoţství času a finančních prostředků, které má jedinec 

k dispozici. Přesněji řečeno, je-li ostatní stejné, volí lidé při pravidelných cestách 
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 Testovanou nulovou hypotézou je: βFAC_dostupnost = βFAC_městský ţiv.styl = 0. Testová statistika pro HIX 

je dána  

-2 (Lrestriktivní model – Lnerestriktivní model). Má asymptoticky rozdělení χ
2
 s počtem stupňů volnosti df = 

Knerestriktivní – Krestriktivní,  kde K označuje počet odhadovaných parametrů v jednotlivých modelech. 
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dopravní prostředek, jímţ je cesta rychlejší a na jehoţ vyuţití je třeba vynaloţit 

méně peněz. Dále jsou to dostupnost automobilu/ů v rámci domácnosti, sluţby 

hromadné dopravy, občanská vybavenost bydliště a povaha zaměstnání a s ní 

spojené poţadavky na flexibilní mobilitu, co vysvětluje, proč někdo jede autem a 

jiný hromadnou dopravou. Existují ovšem také rozdíly v tom, kolik času jsou lidé 

ochotni strávit v různých dopravních prostředcích. Jsou ochotnější přijmout 

prodlouţení cesty při cestování hromadnou dopravou nebo autem neţ na kole či 

pěšky. 

Finančními limity volby dopravního prostředku a především u automobilu 

jsou na jedné straně rozdíly v nákladech mezi různými dopravními prostředky, na 

druhé je to osobní příjem jednotlivce. Stejně jako v případě trvání cesty ovlivňují 

náklady volbu v různé míře v závislosti na tom, při pouţití kterého dopravního 

prostředku jsou vynaloţeny. Zdraţení nákladů o jednu korunu má na uţitek, resp. 

diskomfort spojený s cestou hromadnou dopravou 1,7krát větší vliv neţ na uţitek 

spojený s cestou autem. Řidičům zkrátka vadí vyšší náklady méně neţ cestujícím 

v hromadné dopravě. Je to jistě z velké části proto, ţe autem cestují bohatší lidé 

častěji neţ chudí. Rozdíly ve finančních nákladech ovlivňují u bohatých lidí 

uţitek spojený s cestou autem méně. Jinak řečeno bohatí lidé náklady do jisté 

míry ignorují. 

Při volbě auta jednotlivce také omezuje, kolik dalších členů domácnosti by 

mohlo (chtít) to samé auto nebo auta pouţít. Neboli autem častěji cestují lidé ţijící 

v domácnostech, kde na kaţdého dospělého člena připadá více aut. Ve skutečnosti 

je ale vlastnictví auta spíše výsledkem minulého očekávání ohledně frekvence 

jeho budoucího pouţívání neţ omezením. Obdobně lze charakterizovat i 

skutečnost, ţe jedinci vlastní nějaký typ časového předplatného na hromadnou 

dopravu, která vysvětluje její častější pouţívání. 

Dalším omezením volby dopravního prostředku je niţší úroveň občanské 

vybavenosti a infrastruktury hromadné dopravy v místě bydliště. Lidé ţijící 

v lokalitách, v nichţ se nachází menší mnoţství obchodů, úřadů, škol, atd., častěji 

cestují autem neţ prostředky hromadné dopravy, na kole či pěšky. Evidentně 

existují aktivity, které kaţdý vykonává a které na mobilitu kladou specifické 

poţadavky. Především nákup je třeba dopravit domů a do školy nebo školky 

dopravit dítě. Byť to nevyplývá přímo z odhadů modelu, jedním z vysvětlení 

můţe být, ţe lidé bydlící v lokalitách s horší občanskou vybaveností musejí častěji 
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vozit nákupy a doprovázet další osoby na delší vzdálenosti, neboť kvůli horší 

nabídce vykonávají větší část kaţdodenních činností mimo bydliště. Protoţe je 

auto pro převáţení nákladu a dalších osob asi nejpohodlnější a někdy i nejlevnější, 

cestují lidé s bydlištěm v hůře vybavených lokalitách častěji autem, a to jako řidiči 

i jako spolujezdci. Na chování těchto osob má tedy trvání cesty a náklady menší 

vliv. 

Podobné je to s nabídkou infrastruktury a sluţeb hromadné dopravy. 

Kromě trvání cesty ovlivňuje totiţ volbu dopravního prostředku interval spoje 

hromadné dopravy, který můţe jedinec vyuţít. Tam, kde jsou intervaly delší, 

pojedou lidé spíše jiným dopravním prostředkem. Zároveň ale interval u většiny 

lidí ovlivní volbu méně neţ trvání cesty. Plánováním totiţ lidé dokáţí část 

celkového trvání cesty poměrně úspěšně sniţovat. Zajímavé je, ţe vzdálenost na 

zastávku hromadné dopravy volbu dopravního prostředku neovlivňuje. 

Pravděpodobně jsou ve většině městských aglomerací vzdálenosti na zastávky 

dostatečně malé, ani se navzájem příliš neliší. Horší občanská vybavenost a délky 

intervalů hromadné dopravy jsou navíc vysvětlením, proč lidé, kteří bydlí na 

okraji měst a v suburbiích, jezdí častěji autem. Volbu auta tedy neovlivňuje pouhá 

vzdálenost bydliště od centra a případná nutnost vyuţít nejrychlejší dopravní 

prostředek, kterým je na dlouhé vzdálenosti často automobil. 

Další a velmi silné omezení volby dopravního prostředku představuje 

povaha zaměstnání. Není to velikost úvazku, ale skutečnost, ţe dotyčný musí být 

schopen pruţně vyráţet na cesty anebo uskutečnit celkově větší počet cest. U 

těchto osob, i kdyţ se jedná jen asi o 17 % populace, je výrazně vyšší 

pravděpodobnost, ţe budou řídit auto, a to nehledě na vyšší cestovní náklady a 

trvání cesty. Porovnáme-li velikost odhadnutých parametrů, vidíme, ţe potřeba 

flexibility u osob cestujících do práce má na uţitek spojený s řízením auta stejný 

vliv jako sníţení finančních nákladů při jedné cestě o 122 korun nebo zkrácení 

jejího trvání o 66 minut. Potřeba volně si zvolit čas odjezdu v souvislosti s prací je 

tedy tím nejsilnějším faktorem řízení auta. Těţko bychom proto u osob, které 

jezdí autem, protoţe potřebují kvůli práci hodně a pruţně cestovat, hledali faktory, 

které by je vedly ke změně dopravního prostředku. Nezodpovězenou otázkou 

v případě potřeby pruţně cestovat však zůstává, jakému mnoţství cest či různých 

destinací tato potřeba odpovídá nebo u jakých zaměstnání se nejčastěji vyskytuje. 
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Z výsledků kvantitativní analýzy zároveň vidíme, ţe situační omezení 

dopadají v mnohem větší míře na osoby s niţším příjmem a ţeny. Zatímco v 

případě chudších obyvatel mají náklady větší efekt na atraktivitu té které 

alternativy neţ u lidí bohatých, u rozdílu v chování mezi pohlavími se tak 

jednoduché vysvětlení nedaří najít. Muţi zkrátka častěji neţ ţeny řídí nebo jezdí 

na kole. Platí to, i kdyţ zároveň kontrolujeme vliv jejich příjmu, postavení 

v pracovní hierarchii nebo potřebu pruţně volit čas a cíl cesty. Zdá se, ţe muţům 

řízení auta a cesta na kole přináší něco, co většina ţen neocení. Je moţné, ţe muţi 

více neţ ţeny preferují autonomii, proţitky euforie, demonstraci síly či výkonu, 

které jsou typické pro řízení či cyklistiku.
 
Je ale také moţné, ţe muţi řídí auto, 

které je ve většině domácností vzácným zdrojem, častěji neţ ţeny, protoţe mají v 

domácnosti lepší vyjednávací pozici. 

Zajímavé je, ţe pouţití ţádného dopravního prostředku nelze jednoduše 

spojit s vyšším či niţším vzděláním ani s věkem, je-li jiţ modelován vliv osobního 

příjmu. Nejednoznačný je na volbu dopravního prostředku vliv postavení jedince 

v pracovní hierarchii. I kdyţ skutečnost, ţe má jedinec v práci podřízené, zvyšuje 

pravděpodobnost, ţe bude cestovat autem, je tato proměnná korelována s osobním 

příjmem a náklady na cestu autem. Pouze část variability závislé proměnné lze 

proto s pomocí proměnné nadřízený vysvětlit samotným postavením v pracovní 

hierarchii, jako jedné ze symbolických součástí statusu, které by mohlo být 

spojeno se snahou odlišit se od niţších statusových skupin.  

 Přestoţe popsaná omezení a rozdíly mezi různými sociodemografickými 

skupinami vysvětlují velkou část variability volby dopravního prostředku (43 %) a 

vzhledem ke své objektivní (tvrdé) povaze jsou vhodné k predikci, snaţila jsem se 

vysvětlit také vliv preferovaného bydliště jako podstatné součásti ţivotního stylu. 

Důvodem je, ţe je cestovní chování skutečnými charakteristikami bydliště sice 

podmíněné, ale ty se vţdy neshodují s tím, v jakém typu bydliště by si lidé přáli 

ţít. Lidé se mnohdy snaţí ţít a příslušným způsobem cestovat, i kdyţ jim přitom 

omezení mohou bránit nebo naopak zvýhodňovat jiné chování, neţ po jakém 

touţí. Upřednostňování tradičního městského či naopak suburbánního bydlení uţ 

v sobě totiţ obsahuje představy o způsobech cestování. 

Z tohoto důvodu jsem do modelu zahrnula dva latentní faktory zachycující 

preferované charakteristiky bydliště: městský ţivotní styl a preferovanou dopravní 

dostupnost. Zatímco lidé, kteří mají rádi městské bydlení a záleţí jim na dobré 
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dopravní dostupnosti, častěji chodí pěšky a jezdí hromadnou dopravou, ti, co 

chtějí bydlet v domě se zahradou mimo město, jezdí spíše autem. Přestoţe latentní 

faktory zachycující rozdíly v preferovaném typu bydliště zvyšují explanační sílu 

modelu, jejich vyuţitelnost při predikci a návrhu opatření, která mohou ovlivnit 

mnoţství osobní dopravy vytvářené jednotlivými dopravními prostředky, má jistá 

omezení. Nevíme, co vede v populaci ke změně hodnot obou proměnných, a tedy, 

kdy a proč začne více osob preferovat městský ţivotní styl, či naopak, co vede 

k tomu, ţe značná část obyvatelstva preferuje suburbánní bydlení spojené do 

značné míry s nárůstem automobilové dopravy. 

 

8. Závěr 

 

Vliv různých situačních omezení na volbu dopravního prostředku implikuje, ţe 

lidé mají poměrně dobré informace o tom, v jakých podmínkách se o volbě 

dopravního prostředku rozhodují. Přestoţe jejich informace nejsou úplné, coţ 

model náhodného uţitku ale nepředpokládá, většinu objektivních omezení 

při jednání zohledňují a dokáţí v zásadě také navzájem porovnat rozdíly mezi 

dostupnými alternativami v trvání a finančních nákladech. To samozřejmě 

neznamená, ţe by se všichni jedinci důsledně snaţili minimalizovat mnoţství času 

a finančních nákladů na cestování. Omezení totiţ v různé míře dopadají na 

jednotlivé příjmové skupiny nebo domácnosti s různým počtem členů, ale také 

skupiny, které upřednostňují různý ţivotní styl.  

Přestoţe je volba dopravního prostředku poměrně silně determinována, 

nedokáţeme tímto typem analýzy přesně popsat, jakým způsobem omezení 

jednání ovlivňují. Příkladem je vliv pohlaví na řízení auta, nehledě na příjem a 

potřebu pruţně cestovat v souvislosti s prací. 

Uvaţujeme-li o povaze volby dopravního prostředku z hlediska 

racionality, pak si musíme všimnout také skutečnosti, ţe zdánlivě objektivní 

okolnosti, jako je jedna minuta nebo jedna koruna, v různé míře ovlivní chování, 

jsou-li vydány na cestu v různých dopravních prostředcích. Přestoţe to vypadá 

jako typický prvek neracionálního jednání, zajímavé je, ţe jsou tyto odchylky od 

úplné racionality systematické a v literatuře popsané. Máme-li znalost o takových 

odchylkách, dokáţeme jednání jednotlivců na základě informací o situačních 

omezeních i předpokladech o existující variabilitě chutí poměrně spolehlivě 
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předpovědět. Z hlediska charakteristik dostupných alternativ a situačních omezení 

je volba dopravního prostředku i pro vnějšího pozorovatele logická. Oba popsané 

významy pojmu racionalita odpovídají projevům rutinní volby dopravního 

prostředku, i kdyţ neklademe ţádné poţadavky na reálný průběh rozhodování. 

Nevíme, zda jedinec předem či v průběhu jednání zvaţuje dostupné alternativy, 

plánuje výsledky svého rozhodnutí, ani zda své jednání povaţuje za rozumné. Je 

jen pravděpodobné, ţe způsobem, jakým rekonstruuje okolnosti tohoto typu 

jednání výzkumník, ho zohledňuje sám aktér, i kdyţ tak nečiní při kaţdé 

příleţitosti znova a s aktuálními informacemi. 
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V: DOPRAVNÍ DOSTUPNOST BYDLIŠTĚ JAKO PŘÍČINA I DŮSLEDEK POUŢÍVANÉHO 

DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU 

 

Kvalitativní Šetření změny bydliště a volby dopravního prostředku
99

 spojovaly 

dva cíle týkající se výzkumu determinant volby dopravního prostředku zároveň. 

Prvním cílem je poskytnout behaviorální vysvětlení vzájemného vztahu fyzické 

struktury města jako konkrétního typu situačních omezení a kaţdodenního 

cestovního chování, resp. volby dopravního prostředku. Protoţe bylo dosaţení 

tohoto cíle klíčové pro vysvětlení mechanismu, na jehoţ základě vede probíhající 

suburbanizace ke kontinuálnímu nárůstu dopravy ve městech, bylo mu 

přizpůsobeno uspořádání celého šetření. Populací zkoumanou v tomto šetření byly 

pouze osoby, které změnily v průběhu předcházejících dvou let své bydliště. 

Stejně jako kvantitativní šetření se kvalitativní šetření omezuje na pouţívání 

různých dopravních prostředků při pravidelných cestách dospělých jedinců na 

relativně omezeném území městské aglomerace. Nespadají do něj tudíţ 

meziměstské cesty s výjimkou cestování mezi městy Hradec Králové a Pardubice 

a sídly, která je obklopují. Území obou měst a jejich okolí je povaţováno za jednu 

aglomeraci. 

 Druhým cílem kvalitativního Šetření změny bydliště a volby dopravního 

prostředku bylo prozkoumat kaţdodenní volbu dopravního prostředku z hlediska 

racionality a zařadit tento specifický typ kaţdodenního jednání „do schématu 

lidských motivů, lidských prostředků a cílů, plánů a tedy kategorií lidského 

jednání“ [Schütz 1976: 85]. V souladu se Schützovým postulátem subjektivní 

interpretace usiluji v kvalitativním výzkumu o konstrukci typických myšlenek 

(rozumnosti) a srozumitelných vztahů, které je moţné kaţdodenní volbě 

dopravního prostředku přisoudit a na jejich základě toto jednání vysvětlit. 

Přijímám Giddensův předpoklad, ţe jedinci mají nejen důvody pro své činnosti, 

ale jsou také schopni při dotázání tyto důvody diskurzivně rozpracovat. Líčení 

jednání a jeho vysvětlování dávám vţdy do souvislosti s okolnostmi a 

                                                 
99

 Šetření změny bydliště a volby dopravního prostředku bylo provedeno v rámci výzkumného 

projektu Analýza kaţdodenního dopravního chování dospělého městského obyvatelstva a nástroje 

regulace dopravy, 24/2006-430-OPI/3 financovaného Ministerstvem dopravy ČR z OP 

„Infrastruktura“ – Priorita 2 (2.4). Realizátorem tohoto výzkumného projektu bylo Centrum pro 

otázky ţivotního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. 
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podmínkami jednání, mezi něţ patří sociodemografické charakteristiky 

domácností, její ekonomické podmínky a prostorové charakteristiky mobility.  

Data, na nichţ je analýza postavena, mají povahu retrospektivního líčení 

stěhování jako minulé události ovlivňující průběh cestovní rutiny a její postupné 

proměny aţ do současnosti. Analýza je proto rekonstrukcí procesu vytváření 

pravidel a vzorců pro cestování a jejich ukládání do balíku příručního vědění. 

Zároveň ale také zachycuji, jaké vzorce jsou sice na základě zkušeností 

vytvořeny, ale nejsou uţ jako vhodné analogie vyuţívány a proč tomu tak je. 

Přestoţe jako výzkumník nemám ţádný přístup k myšlenkám jedinců v okamţiku 

jednání, a tedy racionalizaci probíhajících skutků na úrovni praktického vědomí, 

ale pouze k reflexivnímu líčení minulého jednání, které obsahuje řadu 

manipulativních postojů [Giddens 1984], díky schopnosti a potřebě jedinců 

reflexivně zdůvodňovat minulé jednání se dozvídáme mnohé o důvodech, které 

jedinci pro své jednání v minulosti měli. Byť je to pouze v termínech přibliţnosti 

a nikoliv jistoty, z popisu způsobů cestování v minulosti a současnosti, rozdílů 

mezi nimi a zdůvodňování těchto rozdílů lze odvodit důvody, vliv situačních 

omezení, vnímanou koherenci mezi jednáním a postoji, subjektivní rozumnost i 

samotný průběh rozhodování o tom, jaký dopravní prostředek pouţít. Protoţe 

volbu dopravního prostředku nelze beze zbytku vysvětlit na základě prostorových 

a ekonomických omezení, zamýšlím se nad pozorovanými rozdíly v cestovním 

chování také z hlediska jejich významu jako sociálně diferencované a 

diferencující praxe [Bourdieu 1998]. Všímám si proto, jaké existují rozdíly ve 

vnímání jednotlivých dopravních prostředků mezi různými sociálními skupinami 

a zda je v české společnosti volba mezi nimi sociálně distinktivní znak a tedy 

čitelný prostředek odlišení. 

Průběh a výsledky kvalitativního šetření prezentuji v této kapitole 

následujícím způsobem. V první části specifikuji způsob operacionalizace 

důleţitosti dopravní dostupnosti. Ve druhé části popisuji uspořádání výzkumu. Ve 

třetí části prezentuji výsledky - nejprve identifikuji kritéria volby místa bydliště, 

poté (ideální) typy cestovního chování. Ve čtvrté části interpretuji výsledky 

z hlediska racionality kaţdodenní volby dopravního prostředku. V páté části 

interpretuji výsledky z hlediska vztahu prostorové struktury města a volby 

dopravního prostředku. V šesté části výsledky a jejich implikace shrnuji. 
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1. Operacionalizace: důleţitost dopravní dostupnosti jako postoj, intence či 

preference? 

 

V kvalitativním šetření zkoumám, zda je (dopravní) dostupnost místa bydliště, 

zaměstnání, nákupů a trávení volného času pro jedince a jeho domácnost 

důleţitým kritériem při volbě místa bydliště.
100

 V literatuře [Schwanen, 

Mokhtarian 2005, Handy et al. 2005, Ory, Mokhtarian 2005, Cao et al. 2009, Cao 

2010] je totiţ popsáno, ţe snaha vysvětlit volbu dopravního prostředku na základě 

charakteristik bydliště často naráţí na problém výběrového zkreslení (self-

selection bias). Problém takového vysvětlení spočívá v tom, ţe sice mezi povahou 

bydliště (v podobě umístění v rámci aglomerace, jeho občanskou vybaveností, 

dostupnými sluţbami hromadné dopravy) a volbou dopravního prostředku 

existuje statisticky prokázaný vztah, ten však nelze interpretovat kauzálně. Proto 

je na jeho základě obtíţné uvaţovat o případné efektivitě opatření s cílem omezit 

negativní dopady automobilové dopravy. V popsaných suburbánních oblastech
101

 

totiţ častěji ţijí lidé, pro které není dobrá dopravní dostupnost jako typická 

charakteristika tradičních městských čtvrtí tak důleţitá. To znamená, ţe volbu 

dopravního prostředku a především auta nemůţeme vysvětlit pouze jako výsledek 

fyzických omezení, ale jako součást ţivotního stylu, kterému dávají lidé přednost, 

a jehoţ součástí je volba typu bydliště stejně jako způsob mobility. Poněkud vágní 

pojem důleţitost lze v sociálních vědách operacionalizovat různými způsoby, 

které se mohou lišit korespondencí s pozorovaným jednáním. Zatímco 

v sociologii by byla důleţitost kvality nějakého objektu měřena nejspíš jako 

postoj anebo behaviorální intence, v ekonomii by byla povaţována za preferenci 

vyjádřenou samotným chováním. 

 Postoj je v sociologii chápán jako „relativně ustálený
102

 sklon jedince 

chovat se v určité situaci určitým způsobem, příp. reagovat pozitivně nebo 

                                                 
100

 Výzkum důleţitosti dopravní dostupnosti při volbě místa bydliště a jeho vlivu na cestovní 

chování a volbu dopravního prostředku představuje příspěvek k analýze cestovního chování 

zaloţené na činnosti (activity-based analysis), „více vysvětlující metodologii, při níţ výzkumník 

usiluje o to, začít s otevřenou myslí a zkoumat cestovní chování ve smyslu, v jakém je běţné pro 

cestujícího v širším kontextu jeho denních vzorců chování“ [Jones et al. 1990]. O rozdílech mezi 

dvěma odlišnými přístupy vyuţívanými v empirickém výzkumu volby dopravního prostředku, 

přístupem zaloţeným na činnosti a dominantním přístupem zaloţeným na cestě (trip-based 

approach) pojednávám podrobněji v kapitole 3. 
101

 Převáţně se jedná o severoamerické studie. 
102

 Samotná otázka stability postojů je předmětem empirického zkoumání. Např. Zaller 1992 nebo 

Zaller, Feldman 1992 [in Linek 2009] ukazují, ţe úplnou stabilitu postojů nelze předpokládat a ţe 
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negativně na podněty s takovou situací spjaté“ [VSS: 813]. Postoje jsou 

orientovány na osoby, věci, místa či události a mají zjevnou a skrytou sloţku. Na 

rozdíl od motivů objevujících se při aktuálním jednání, „přetrvávají postoje i 

v období nečinnosti“ [VSS: 813]. „Z metodologického hlediska je postoj 

hypotetický konstrukt, vyjadřující pravděpodobnost a pravidelnost výskytu 

určitého chování“ [VSS: 812]. V empirickém výzkumu se zpravidla zkoumají 

názory nebo mínění jako verbalizované formy postojů. Ve skutečnosti se ale jedná 

o jejich pouhé indikátory. Postoje jsou předmětem zájmu sociologie, sociální 

psychologie, ale také stále častěji behaviorální, environmentální nebo dopravní 

ekonomie zejména proto, ţe se předpokládá, ţe je na jejich základě moţné 

vysvětlit jednání [Výrost 2008]. Vzhledem ke skutečnosti, ţe jsou indikátory 

postojů pouţívané v empirickém výzkumu často kritizovány z hlediska 

konstruktové validity a reliability a ţe se během dlouhé historie zkoumání 

ukázalo, ţe vztah mezi postoji a jednáním není zdaleka přímočarý, je třeba se u 

konceptu postojů na chvíli zastavit.  

Přibliţně od 30. let  20. století se začíná objevovat empirická evidence, 

která vztah mezi postoji a sociálním jednáním zpochybňuje. LaPiere [1934] 

přesvědčivě ukázal, ţe verbálně vyjádřené postoje k cizincům nemusejí být ve 

shodě se skutečným jednáním orientovaným na cizince. „V průběhu 50. a 60. let 

se objevuje řada empirických studií, jejichţ výsledky ukazují na to, ţe vztah mezi 

verbálně vyjádřenými postoji a chováním je za určitých okolností velice slabý 

nebo není ţádný [přehled těchto studií viz Wicker 1969, Liska 1974] a vedl 

dokonce k volání po opuštění konceptu postoje [Wicker 1969]“ [Urban, Braun 

Kohlová 2008: 172]. To se však nestalo a v 70. a 80. letech 20. století se objevily 

nové pokusy o navrţení operacionalizovatelné teorie, která by kauzálně vysvětlila 

vztah mezi postoji a chováním. Vznikly teorie zdůvodněného jednání (Theory of 

reasoned action) [Ajzen, Fishbein 1980, Fishbein, Ajzen 1975] a teorie 

plánovaného chování (Theory of planned behavior) [Ajzen 1985, 1991], které jsou 

v empirickém výzkumu jednání pouţívány dodnes. „Obě teorie, teorie 

zdůvodněného jednání a teorie plánovaného chování, vycházejí z kritiky 

existujících sociálněpsychologických teorií postojů, konkrétně teorie učení [např. 

Doob 1947, Osgood, Suci, Tannenbaum 1957], teorie očekávané hodnoty 

                                                                                                                                      
postoje jsou v nejlepším případě výběrem úvah z paměti v procesu odpovídání při dotazníkovém 

šetření. 
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(expectancy-value theory) [Fishbein 1963], teorie rovnováhy (balance theory) 

[Heider 1946], dále teorie zaloţené na principu přiměřenosti (congruity principle) 

[Osgood, Tannenbaum 1955], teorie kognitivní disonance [Festinger 1957] a 

teorie atribuce [Heider 1946, 1958]“ [Urban, Braun Kohlová 2008: 172]. 

Fishbeinovy a Ajzenovy teorie se liší v tom, jaké proměnné vyuţívají spolu s 

postoji k vysvětlení jednání, jaké vztahy mezi nimi předpokládají a jakým 

způsobem je operacionalizují [viz např. Fishbein, Ajzen 1975: 52]. Fishbein a 

Ajzen navrhli vlastní model postojů zaloţený na rozlišení čtyř kvalitativně 

odlišných pojmů, které bývaly v předchozích modelech často směšovány a 

spojovány s postoji, totiţ představy (belief), intence (intention), chování 

(behavior) a vlastního postoje (attitude).
103

 Intence je na rozdíl od postoje 

myšlenkou obsahující úmysl jednat určitým způsobem a jako taková je 

orientována na konkrétní cíl. Teorie zdůvodněného jednání předpokládala, ţe 

určité jednání je tím pravděpodobnější, čím mají aktéři kladnější postoj k danému 

jednání a čím silněji na ně působí sociální normy spojené s tímto jednáním. Teorie 

plánovaného jednání [Ajzen 1985, 1991] tento model ještě rozšiřuje o novou 

proměnnou, vnímanou kontrolu nad chováním.
104

 Důvodem pro toto obohacení je 

skutečnost, ţe teorie zdůvodněného jednání selhává zejména v případech jednání 

závislého na vnějších podmínkách, jako jsou např. různé zdroje (čas, peníze, 

schopnosti, spolupráce druhých), a nikoliv pouze na motivaci jednotlivce jednat 

určitým způsobem [Ajzen 1985]. 

 Jak tedy ukazují četné empirické pokusy, vztah mezi postoji a chováním je 

pravděpodobnostní a zprostředkovaný řadou dalších kvalitativních konstruktů 

(představ, norem, intencí nebo percepcí schopností jednat). Jak ukazují některé 

mata-teoretické studie, předpoklad vztahu mezi postoji a jednáním je oprávněný 

kvůli významné schopnosti s pomocí postojů predikovat jednání. Průměrná 

hodnota korelace mezi postoji a jednáním se pohybuje na úrovni 0,38 [Kraus 1995 

in Linek 2009: 12], mezi intencí a chováním 0,62 [Van den Putte 1991], 0,51 

[Ajzen 1991] a 0,52 [Armitage, Conner 2001]. Celý model v teorii plánovaného 

                                                 
103

 Toto analytické odlišení představ, intencí, chování a postojů bylo určitou paralelou k dřívějšímu 

chápání postoje jako sloţeného ze tří dimenzí, totiţ dimenze konativní, kognitivní a afektivní. 

Teorie zdůvodněného jednání a teorie plánovaného chování se snaţí ukázat, ţe pro postoje je 

charakteristická pouze dimenze afektivní a ostatní dimenze se ve skutečnosti vztahují k jiným 

prvkům strukturního modelu chování [Fishbein, Ajzen 1975: 11-12].   
104

 K řešení tohoto problému napomohla Bandurova teorie účinku vlastního jednání (Self Efficacy 

Theory), která tvrdí, ţe očekávání spojené s jednáním má významný vliv na výsledek jednání 

[Bandura et al. 1977]. 
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chování vysvětluje s pomocí přesvědčení, postojů, norem a intencí mezi 25 a 40 

% variability chování. 

Dalším z moţných konceptů, s jejichţ pomocí by bylo moţné uchopit 

důleţitost dopravní dostupnosti, jsou preference. Preferencemi je v obecném 

sociologickém smyslu samo chování, které podle nějakých kritérií a z nějakých 

důvodů zvýhodňuje (volí) určité alternativy před jinými, kterými mohou být 

osoby,
105

 objekty nebo jednání. V neoklasické ekonomii jsou preference chápány 

jako chutě, náklonnost či záliba, která je uţ spojena s reálnou či imaginární 

volbou mezi alternativami. Preference tedy vyjadřují pořadí, v jakém by byly 

alternativy jedincem zvoleny na základě uspokojení, štěstí či uţitku, které mu 

přinášejí. Obecně jsou preference povaţovány za zdroj motivace. Podle míry 

korespondence s pozorovaným jednání jsou v neoklasické ekonomii rozlišovány 

preference stanovené (stated preference) a preference vyjádřené (revealed 

preferences). Zatímco ty první jsou odvoditelné přímo z pozorovaného jednání, 

druhý typ, pouhá verbalizovaná vyjádření týkající se jednání, se přibliţuje 

intencím, ovšem s tím rozdílem, ţe je jim přisuzována relativní stabilita jako 

postojům. 

Výzkumný cíl kvalitativního šetření jsem záměrně formulovala s pomocí 

pojmu důleţitost, neboť mi umoţnil zkoumat význam dopravní dostupnosti jak 

v podobě více méně stabilních postojů a konkrétních intencí zvolit si bydliště 

s poţadovanými charakteristikami, tak v podobě výsledku reálných rozhodnutí a 

tedy jednání či stanovených preferencí v ekonomickém smyslu. Pouţití konceptu 

důleţitosti dopravní dostupnosti při volbě bydliště jak ve významu postojů, tak 

samotného jednání umoţňuje odhalení faktorů posilujících u kaţdodenního 

cestování disonanci mezi intencemi a reálným jednáním. Kromě verbálně 

vyjádřené důleţitosti (dopravní) dostupnosti místa bydliště zkoumám, jak se 

důleţitost v důsledku stěhování reálně změnila a jak jedinci na tuto změnu 

zareagovali. Změnu dopravní dostupnosti sleduji nejen jako popisovanou 

charakteristiku dopravního spojení, ale také jako změny finančních nákladů na 

pouţívání jednotlivých dopravních prostředků nebo objemu času vynaloţeného na 

cestování. Z celé škály moţných reakcí na změnu (dopravní) dostupnosti mne 

především zajímá, zda se změnil rozsah, v němţ se jedinec podílí na pravidelných 
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 Jako volba určitých osob se pojem preference objevuje např. v sociometrii.  
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aktivitách, a vzorce jeho cestovního chování. Cestovní vzorce mohou zahrnovat 

pravidelnosti ohledně navštěvovaných destinací, časů, ve kterých jedinci cestují, 

osob, se kterými cestují, pouţitých dopravních prostředků, ale také např. řetězení 

cest s různými účely. Proměna cestovních vzorců jako důsledek změny (dopravní) 

dostupnosti nejen behaviorálním způsobem vysvětluje vliv prostorové struktury 

města na chování jednotlivců, ale je zajímavá i proto, ţe odkrývá povahu 

racionality kaţdodenní volby dopravního prostředku a proces vytváření cestovní 

rutiny nebo zvyku. Na vzniku nové cestovní rutiny a způsobu, jakým se ve 

„sledovaném období“
106

 vyvíjela, lze zkoumat, nakolik kaţdodenní volby 

dopravního prostředku obsahují prvky zamýšleného, plánovaného nebo 

předpověditelného jednání, nakolik ho lze povaţovat za volbu mezi více 

alternativami a z hlediska jakých okolností (charakteristik cesty, individuálních 

prostředků a omezení) ho jedinec povaţuje za rozumné. Líčení jedné skupiny 

respondentů jasně odhalují retrospektivní poznání, ţe to, „co si původně promítali 

jako rozumný (reasonable) průběh jednání za tehdy známých okolností, se 

ukázalo být selháním“ [Schütz 1962: 30]. Přestoţe není pravděpodobné, ţe jedinci 

v takovém případě budou své jednání povaţovat za nerozumné, je výzkumník 

schopen právě takové minulé chyby a nekonzistence mezi praktickým a 

diskurzivním vědomím identifikovat a pozorovat, zda vedou k nějakému  napětí 

[Giddens 1984] a v jeho důsledku ke změně rutiny. 
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 Nejedná se o doslova sledované období v panelovém výzkumu, ale o období, o němţ 

jednotlivec v retrospektivním líčení vypovídá. V nejlepším případě lze data povaţovat za 

pseudopanelová. 
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2. Uspořádání výzkumu 

 

Šetření změny bydliště a volby dopravního prostředku bylo provedeno formou 

kvalitativního šetření zaloţeného na kombinaci biografických a 

polostrukturovaných rozhovorů. Typologický vzorek sestával z rezidentů čtyř 

městských aglomerací České republiky: Brna, Hradce Králové a Pardubic, Plzně a 

Prahy
107

, kteří v předcházejících dvou letech změnili místo svého bydliště. 

Celkem bylo dotázáno 19 dospělých osob, které taktéţ referovali o partnerech 

ţijících s nimi v domácnosti. Mezi údaje získávané pro oba partnery patřily 

především cestovní vzorce. Dotazovaní jsou ve věku 26 – 68 let a reprezentují 

různé socioekonomické kategorie s výjimkou skupin s nejvyššími příjmy. Co se 

týče diverzity z hlediska nového místa bydliště, 11 z celkem 19 domácností se 

přestěhovalo do širšího centra města nebo v jeho rámci, 8 domácností se 

přestěhovalo na předměstí nebo v jeho rámci. 

Data byla získána prostřednictvím osobních rozhovorů. Kaţdý rozhovor 

sestával ze dvou odlišných scénářů. Uspořádání rozhovoru se mírně lišilo mezi 

první fází šetření, která proběhla na jaře roku 2007 a během níţ bylo dotázáno 11 

osob, a druhou fází, provedenou během podzimu 2007, v níţ bylo dotázáno 8 

osob. V první fázi šetření tvořilo první část rozhovoru volné vyprávění o 

stěhování a okolnostech, které k němu vedly, vzniklé podle biografické metody. 

Druhou část rozhovoru tvořil polostrukturovaný rozhovor zahrnující otázky 

týkající se rozvrhu pravidelných činností všech členů domácnosti a změn 

charakteristik cestování. Na závěr rozhovoru byli dotazovaní poţádáni, aby 

vyplnili tzv. cestovní deník, popisující charakteristiky všech cest realizovaných 

v běţný pracovní den ve starém a v novém bydlišti. V druhé fázi šetření byla celá 

narativní část v rozhovoru ponechána, některá témata, která se v této části 

objevovala v první fázi šetření, byla navíc zahrnuta do druhé části rozhovoru 

v podobě strukturovaných otázek. Druhá část původního scénáře rozhovoru byla 

ještě doplněna o standardizované otázky zjišťující změny ve vzdálenostech cest 

do práce, na nákupy a za volným časem a cestovních nákladech vyvolaných 

změnou bydliště. Především v druhé části rozhovoru kontroluji, které popisované 
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 S výjimkou obyvatel brněnské aglomerace byly osoby do vzorku vybírány záměrně 

z aglomerací měst, jejichţ populace byla posléze zkoumána v kvantitativním dotazníkovém 

šetření. Důvodem byla snaha výzkumného týmu COŢP UK v Praze seznámit se před dokončením 

dotazníku co nejlépe s dopravními specifiky v jednotlivých oblastech. 
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změny v cestovních vzorcích mohly být vyvolány jinými významnými událostmi, 

jako změnou či ztrátou zaměstnání, narozením dítěte, odchodem do důchodu a 

nikoliv výlučně změnou bydliště. 

Z provedených rozhovorů pocházejí data čtyř různých typů. Jednak jsou to 

doslovné přepisy celých rozhovorů pořízené z audiozáznamu, strukturované 

záznamy odpovědí, které pořídili tazatelé v druhé části rozhovorů, poznámky 

tazatelů a strukturované cestovní deníky vyplněné tazateli na konci rozhovorů. Ve 

všech případech se tak jedná o verbalizovanou podobu skutečnosti
108

 vzniklou 

teprve v okamţiku vedení rozhovoru. Jako taková retrospektivní líčení změn 

provázejících stěhování vypovídají o procesech, jimiţ důvody a pravidla cestování 

prošla, neţ sedimentovala v příručním vědění do podoby cestovní rutiny. 

Data vzniklá během první části rozhovorů jsou dílčími úseky 

ţivotopisných vyprávění vzniklých na základě sdělení tazatele, ţe tématem 

rozhovoru je „poslední stěhování a jeho okolnosti“.
109

 Byť mají ţivotopisná líčení 

jednotlivých respondentů „svou jedinečnou lokální a temporální existenci“ 

[Konopásek 1994], jejich analýzou nevytvářím ţádnou mikrosociologii, ani se 

neomezuji na vnitřní světy jednotlivých osob. Pouze hledám projevy sociálních 

jevů v individuálních ţivotech. Sociálním jevem, který mne zajímá, je proces,  

jakým se individuální rozhodnutí ohledně místa bydliště podepisují na nárůstu 

automobilové dopravy. Výseky ţivotopisných vyprávění jsou pro mne 

„empirickou zkušeností vedoucí k povaze sociální existence,“ přestoţe je časově a 

místně usazená [Konopásek 1994].
110

 Ani data vytvořená skrze líčení minulých 

událostí nelze povaţovat za striktně biografická v tom smyslu, ţe by vznikla 

odděleně od tématu výzkumu. Naopak rámcové otázky a hypotézy jsem 

formulovala před zahájením sběru dat na základě studia agregovaných dat o 

měnící se prostorové struktuře měst a nutnosti formulovat teoretické předpoklady 

pro uspořádání dotazníkového šetření. Nicméně při vedení první části rozhovoru 

tazatelé
111

 maximálně usilovali o to, aby bylo cestování a dojíţdění jako téma 

výzkumu dotazovaným skryto. Důleţitost dopravní dostupnosti při volbě bydliště 
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 Na rozdíl od dat, která bychom například mohli získat přímo pozorováním dotyčného jednání. 
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 Téma rozhovoru bylo zpravidla respondentovi sděleno jiţ při domluvě rozhovoru. Většina 

respondentů začala rozhovor spontánně sama bez pobídnutí. 
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 Více k problematice biografické metody např. Konopásek [1998]. 
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 Menší počet rozhovorů provedla kolegyně z Centra pro otázky ţivotního prostředí, která byla 

jako spoluřešitelka výzkumného projektu, z jehoţ prostředků byl sběr dat spolufinancován, 

seznámena s cíli kvalitativního šetření a potřebným způsobem proškolena. 
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i povaha racionality volby dopravního prostředku, tvorba rutiny nebo práce 

s analogiemi dostupnými v příručním vědění byly na základě existujících dat 

konstruovány ex-post. 

 Přepisy narativních částí rozhovorů byl následně kódovány podle metody 

konstantního porovnání Glasera a Strasse [1967] vytvořené za účelem tvorby 

zakotvené teorie. Při analýze dat pouţívám pouze metodu konstantního porovnání 

a předně otevřené kódování
112

 [Strauss, Corbinová 1999] a neusiluji o vyuţití 

ostatních komponent metodologie zakotvené teorie. Pomocí konstantního 

porovnání byly identifikovány dva stěţejní typy kódů: deklarovaná důleţitost 

dopravní dostupnosti při volbě místa bydliště a zohlednění dopravní dostupnosti 

ve skutečném jednání. Kombinace těchto dvou kódů vede k identifikaci čtyř typů 

jednání. 

Biografická vyprávění jsou primárním zdrojem dat pro analýzu. Odpovědi 

na standardizované otázky týkající se reálného chování byly převedeny do 

číselných kódů a zaznamenány do tabulek a analyzovány zvlášť. Standardizovaná 

data o trvání cest, nákladech na cestování, dostupnosti spojení hromadnou 

dopravou atd. vytvářejí kontextuální rámec kvalitativní analýzy procesu 

individuálního rozhodování o místě bydliště a následného způsobu cestování a 

volby dopravního prostředku. 

Samotná důleţitost (dopravní) dostupnosti nového místa bydliště a její 

efekt na kaţdodenní cestovní vzorce byla zkoumána třemi různými způsoby: 

A) V biografických vyprávěních jsem identifikovala kritéria, která byla při 

volbě nového místa bydliště tematizována a hodnocena jako důleţitá. 

B) Kromě toho jsem analyzovala odpovědi na otázku následujícího znění: 

„Byla dopravní dostupnost důleţitým kritériem při volbě nového 

bydliště?“ Tato otázka byla poloţena v druhé části rozhovorů. Odpovědi 

na ni měly také povahu líčení a nebyly tedy strukturované. 

C) Jako poslední jsem zkoumala reálné změny v dopravní dostupnosti 

v novém a starém místě bydliště. Předmětem mého zájmu bylo trvání cest 

uskutečněných různými dopravními prostředky, finanční náklady na cesty 

do pravidelně navštěvovaných destinací a pouţívání různých dopravních 

prostředků a další okolnosti cestování na území aglomerace. Kromě zájmu 
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 Kódování dat z narativní části vedených rozhovorů jsem provedla v programu Atlas.ti.  
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o infrastrukturní podmínky cestování jsem zkoumala také vybavenost 

domácností automobily, jejich dostupnost pro jednotlivé členy domácnosti 

a příslušné změny, ke kterým po přestěhování došlo. Data o dopravní 

dostupnosti pocházejí z druhé strukturované části rozhovorů, mají 

standardizovanou podobu a byla kvantitativním způsobem zaznamenána 

do tabulky. 

 

Při čtení výsledků a jejich interpretaci je třeba si uvědomit, ţe toto kvalitativní 

šetření bylo provedeno na poměrně specifické populaci osob, které v předchozích 

dvou letech změnily místo svého bydliště. Skutečnost, ţe zkoumané osoby zaţily 

v poměrně nedávné době podstatnou změnu ovlivňující průběh jejich dní, je sice 

výhodná z epistemologického hlediska, neboť lze předpokládat, ţe osoby 

zaţívající významnou (ţivotní) změnu ji zevrubněji podrobují reflexi a jsou 

schopny výzkumníkovi konzistentně vylíčit události i jejich důsledky pro 

kaţdodenní ţivot a tedy „diskurzivně podávat důvody“ pro své jednání [Giddens 

1984]. Na druhou stranu je třeba poloţit si otázku, nakolik lze závěry 

kvalitativního šetření vypovídající o specifické populaci s nedávnou zkušeností se 

stěhováním zobecnit na celou dospělou populaci, jíţ se tato práce týká.  

Je třeba se zamyslet nad tím, jak se mohou lišit cestovní rutiny těchto 

jedinců od cestovních rutin těch, kteří se v nedávné době nemuseli rozhodovat 

mezi lokalitami s různou (dopravní) dostupností, anebo těch, kteří neměli při 

stěhování příliš na výběr
113

 mezi různými místy bydliště. Pravděpodobně budou 

tito lidé méně konfrontováni se způsoby, jakými pravidelně cestují, a existující 

nabídkou infrastruktury, kterou mohou vyuţívat při kaţdodenních cestách. Proto u 

nich budeme spíše pozorovat zvykový průběh rutiny, která se v minulosti více 

méně osvědčila, a to bez velkého přemýšlení. Umístění bydliště a jeho dopravní 

dostupnost budou spíše vnímány jako dané. Nicméně i u lidí, kteří se v nedávné 

době nestěhovali, nacházíme v podobné míře typy vztahů mezi skutečnými a 

ţádoucími charakteristikami bydliště, které jsou podle mých zjištění určující pro 

typ rutiny provázející kaţdodenní cestování a míru racionality v ní obsaţenou. To 

znamená, ţe uspořádání výzkumu zaloţené na výběru osob, jejichţ ţivotní 

okolnosti se viditelně změnily, přináší díky jakémusi přirozenému 
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 Jako volba bez alternativ můţe být vnímána i situace, kdy je jedna alternativa dominantní ve 

všech nebo téměř všech podstatných charakteristikách. 
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pseudoexperimentu poznatky o chování, které pravděpodobně podobným 

způsobem probíhá i u všech ostatních. 

 

3. Důleţitost (dopravní) dostupnosti jako ignorovaná kvalita místa bydliště  

- výsledky kvalitativního šetření
114

 

 

Připomeňme, ţe umístění bydliště na území města a přilehlé aglomerace je 

statisticky významnou determinantou způsobu kaţdodenního cestování a objemu 

času a prostředků na něj vynakládaných [např. Handy 2002, Handy et al. 2005, 

Cao et al. 2009, Cao 2010]. Nicméně dopravní dostupnost jako silně determinující 

faktor volby dopravního prostředku jedinci při svém rozhodování o tom, kde 

bydlet, často opomíjejí. Přesněji řečeno, ve zkoumaném vzorku jsou 

pozorovatelné tři typy jednotlivců, kteří berou dostupnost místa bydliště a 

následnou změnu cestovních vzorců v různé míře v úvahu. 

 Předtím, neţ přistoupím k definování jednotlivých typů zohledňujících při 

volbě místa bydliště v různé míře dopravní dostupnost, zastavím se u nejčastějších 

kritérií volby nového místa bydliště. Poté shrnu, jak důleţitá je dopravní 

dostupnost ve verbálních deklaracích a teprve posléze deklarace porovnám se 

způsoby, jakými je dopravní dostupnost zohledněna ve skutečných rozhodnutích. 

Na závěr prezentace výsledků popíši způsoby optimalizace jednání z hlediska 

trvání cest a finančních nákladů. Struktura prezentace výsledků tak odpovídá třem 

způsobům, jakými byla důleţitost dopravní dostupnosti v šetření zkoumána. 

  

Když bydlení, tak velký vlastní dům u lesa 

Dominantními kritérii při volbě nového bydliště jsou v biografických 

vyprávěních
115

 velikost bytu nebo rodinného domu, lepší stav nemovitosti, 
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 Předběţné výsledky kvalitativního Šetření změny bydliště a volby dopravního prostředku byly 

publikovány v textu Braun Kohlová [2008a]. 
115

 V úvodu je třeba zmínit, ţe změna místa bydliště byla pro příslušníky šesti domácností (8 

dospělých osob) nikoliv výsledkem více či méně systematického hledání nového (místa) bydliště, 

jako výsledku rozhodnutí o tom, ţe se přestěhují. Členové těchto domácností dostali nabídku od 

svých přátel či známých koupit či pronajmout konkrétní nemovitost, anebo se odstěhovat do jiné 

nemovitosti, kterou jiţ vlastnili, případně ji obýval jejich partner. Tyto osoby se rozhodovaly, zda 

nabídku přijmou a odstěhují se, nebo zůstanou. I kdyţ si tyto osoby nevolily mezi více existujícími 

či imaginárními alternativami s řadou různých charakteristik, i v jejich rozhodování lze 

vysledovat, jakou důleţitost přisuzují jednotlivým charakteristikám bydliště a jak jedinou 

nabízenou alternativu hodnotí z hlediska významných charakteristik ve srovnání se současným 

stavem. 
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prostorová dispozice a skutečnost, ţe je nemovitost v soukromém vlastnictví. 

Viditelným ideálem je v mnoha vyprávěních soukromý samostatně stojící dům se 

zahradou. Na druhé straně, nejméně atraktivní jsou byty na velkých panelových 

sídlištích. Především ţeny ve svých vyprávěních uváděly, ţe touţily přestěhovat 

se do klidné a zelené lokality s venkovským charakterem. Respondenti se často 

rozhodli pro lokalitu, kterou předem znali nebo která se nachází v blízkosti míst, 

kde bydlí příbuzní nebo známí (nikoliv nutně v pěší vzdálenosti) anebo kterou 

znají jako místo rekreace. Také geografické umístění bydliště v rámci širšího 

regionu hrálo významnou roli. Argumentem byla dobrá dostupnost míst, kde 

chtějí trávit volný čas, sportovat, projíţdět se na kole a která chtějí navštěvovat o 

víkendech. Často tato místa leţí mimo vnitřní město. Mezi víkendové destinace 

patří bydliště rodičů, vnoučat, rekreační oblasti a lokality, kde se nacházejí chaty a 

chalupy. Jedna mladá ţena uvedla, ţe pro ni byla při hledání bydliště důleţitá 

blízkost vlakového nádraţí, protoţe vlakem o víkendu často jezdí mimo město. 

Dopravní dostupnost jako umístění bydliště vůči centru města nebo jiným 

destinacím nebyla s výjimkou čtyř respondentů ve vyprávěních vůbec zmíněna. 

Jedna respondentka uvedla, ţe jen díky krátké docházce mezi bytem a 

zaměstnáním, kde tráví denně aţ 15 hodin, můţe vídat své dospívající děti. Jiná 

respondentka uvedla, ţe spojení hromadnou dopravou mezi jejím bydlištěm 

a centrem města bylo při hledání bytu nezbytností z ekonomických důvodů. Jiný 

respondent upozorňoval na špatnou občanskou vybavenost a absenci moţností 

trávení volného času jako hlavní nedostatky předchozího bydliště, které se 

nacházelo na vesnici v blízkosti Plzně, a pochvaloval si, jak se v tomto ohledu 

situace po přestěhování zlepšila. Další respondentka upozorňovala, ţe spojení 

metrem mezi bydlištěm a centrem města představuje velkou výhodu, bude-li chtít 

byt v budoucnosti prodat. Nikdo z dotazovaných spontánně neuvedl, ţe by se on/a 

nebo partner přestěhovali kvůli dlouhému dojíţdění do práce nebo jiných 

destinací anebo proto, ţe by rád nebo častěji vyuţíval jiný dopravní prostředek. 

 Obsah biografických vyprávění jasně ukazuje, ţe při volbě nového bydliště 

je kvalita bydlení ve smyslu velikosti nemovitosti, stavu/stáří domu nebo bytu, 

existence zahrady či nízkého nájmu upřednostňována před povahou rezidenční 

lokality. Přesněji řečeno, důleţitými kritérii pro výběr rezidenční lokality je zelené 

a zdravé ţivotní prostředí a sociální charakter čtvrti, který se často zuţuje výlučně 

na otázku, zda v blízkosti bydlí příslušníci romské menšiny. Dopravní dostupnost 
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jako skutečnost, ţe se jedinec můţe snadno dostat z a do jiných lokalit, je 

minimálně stejně důleţitá u destinací volného času jako u cest do práce či cest do 

centra města. Pro respondenty je důleţitější, zda bydlí tím správným směrem 

k rodičům, vnoučatům, na chatu nebo do oblíbené rekreační oblasti, aby se tak 

mohli vyhnout zbytečné cestě přes centrum města a nemuseli ve volném čase 

dlouho cestovat. Jak velký význam je přisuzován dostupnosti lokalit mimo město 

a těch, které jednotlivci navštěvují ve volném čase, dokládá následující úryvek z 

rozhovoru.
116

 

 

„Tak moţná kaţdých 14 dní jsme někam jezdili a dívali se, kde by bylo moţné 

bydlet v nějakém domečku, … při těch úvahách jsme řešili hlavně tu otázku, ţe 

pokud bychom bydleli v nějakém domku, který by se kupoval, protoţe jsme 

nejprve o nějaké stavbě vůbec neuvaţovali, tak samozřejmě nám záleţelo, jak 

jsme to zjistili, aby to bydlení bylo v takovém trojúhelníku, který bude mezi 

Hradcem, mezi tou Sloupnicí, odkud pochází ţena, a mezi tou Chotěboří, odkud 

pocházím já, abychom prostě se nevzdálili tomu trojúhelníku a nedojíţděli o to 

větší kus cesty tam, kde ještě mám své kořeny.“  

 

Muţ, 42 let, Opatovice u Hradce Králové 

 

Uvaţujeme-li o cestování jako primární příčině dopravních problémů ve městě, 

bylo by zajímavé ověřit na reprezentativních datech, jaká je pravidelnost anebo 

frekvence cest ve volném čase ve srovnání s cestami do práce. Jen tak bychom 

mohli zjistit, zda lidé svým rozhodnutím bydlet blízko aktivit provozovaných ve 

volném čase, nebo alespoň s dobrým dopravním spojením k nim, vůbec ušetří 

nějaký čas, a v případě, ţe ano, jaké je jeho mnoţství. V této práci na tuto otázku 

bohuţel nepřináším odpověď. 

 

Ne každý chce mít blízko zastávku hromadné dopravy 

Po skončení vlastního vyprávění byla respondentům poloţena přímá otázka 

následujícího znění: „Byla dopravní dostupnost důleţitým kritériem volby Vašeho 

nového bydliště?“ Téměř všichni dotázaní odpověděli, ţe dopravní dostupnost pro 

ně byla důleţitým kritériem. Tři respondenti však odpověděli, ţe dopravní 
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 Podtrţením jsem v tomto a následujících úryvcích rozhovorů vyznačila argumenty a jazykové 

prostředky, kterými dotazovaní zdůvodňují svá rozhodnutí týkající se cestování a dojíţdění. 
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dostupnost nehrála při volbě nového bydliště ţádnou roli, protoţe stejně jezdí 

jenom autem, a tak nezáleţí na tom, kde bydlí. Všichni ti, kterým na dopravní 

dostupnosti podle vlastního vyjádření nezáleţí, se přestěhovali na předměstí nebo 

do vesnic v okolí města. Dvě z těchto domácností vlastní dva automobily, a kaţdý 

dospělý tak má k dispozici svůj vlastní. Ve třetí ze jmenovaných domácností mají 

pouze jeden automobil. Ţena je na rodičovské dovolené a většinu času tráví 

v místě bydliště, muţ dojíţdí do centra města buď jejich vlastním autem, nebo 

spolu se sousedem. 

 Pokud porovnáme deklarovanou důleţitost dopravní dostupnosti při volbě 

místa bydliště se stávajícími cestovními vzorci (trváním pravidelných cest a 

volbou dopravního prostředku získaných z odpovědí na strukturované otázky), 

nacházíme ve vzorku tři typy jednotlivců, respektive tři vzorce cestovního 

chování, lišící se okolnostmi, na něţ se jednání orientuje. Tyto typy jsem podle 

jejich charakteristických rysů nazvala: I) Mít to blízko a nejen na tramvaj, II) Na 

místě nezáleţí, stejně jedu autem a III) Co se dá dělat, budu muset autem. 

Vytvoření klasifikace různých typů cestovního chování (viz tabulku 8) je 

uţitečné, zejména protoţe ukazuje, ţe při zkoumání tohoto typu chování nelze pro 

kaţdého přijmout tytéţ předpoklady. Znamená to, ţe kromě charakteristik 

různých alternativ a situačních omezení, jimiţ lze vysvětlit podstatnou část 

pozorovaného chování, je třeba u některých skupin hledat vysvětlení volby 

dopravního prostředku v nějaké kompletnější představě o jejich ţivotním stylu 

nebo zvyku, který nespadá do sféry účelově racionálního jednání. Zároveň jsou 

tak předkládané výsledky kvalitativní analýzy nástrojem, jak ověřit platnost 

různých sociologických konceptů jednání a především teorie racionality. 

 

Typ I: Mít to blízko a nejen na tramvaj 

Ve vzorku je nejpočetněji zastoupena (N=11)
117

 skupina jedinců, kteří prohlašují, 

ţe dopravní dostupnost (nového) místa bydliště je důleţitá. Zároveň těmto 

osobám trvá cesta do práce do 15 minut v menších a do 30 minut ve větších 

městech. Tyto osoby důsledně vyuţívají městskou hromadnou dopravu, jezdí na 
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 Jistě není třeba upozorňovat, ţe výskyt jednotlivých typů v populaci můţe být značně odlišný a 

ţe na základě analýzy dat v takto omezeném vzorku nelze o zastoupení jednotlivých typů nic 

usuzovat. 
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kole
118

 anebo chodí pěšky. Důvody pouţívání těchto dopravních prostředků jsou 

dvojího druhu: buď ekonomické (nemohou si dovolit jezdit autem), anebo 

postojové (chtějí jezdit hromadnou dopravou, na kole či chodit pěšky, resp. 

nechtějí jezdit autem). Skutečnost, ţe jedinci v této skupině nevlastní auto nebo 

řidičský průkaz můţe být výrazem jednoho nebo druhého důvodu. Nehledě na 

různé důvody preferované dopravní dostupnosti, které mohou mít různé 

konsekvence na případné změny v pouţívání dopravních prostředků (viz závěr 

této kapitoly), cestují osoby v této skupině obdobným způsobem. Vyuţívají výhod 

dobré dopravní dostupnosti ve smyslu vhodného umístění pravidelných destinací 

v území města a dobré kvality infrastruktury hromadné dopravy s mnoţstvím 

linek, vysokou frekvencí spojení, krátkou docházkovou vzdáleností na zastávky 

hromadné dopravy, která ve všech případech koresponduje s (historicky danou) 

hustou městskou zástavbou. 

 V percepci pouţívání různých prostředků hromadné dopravy existují ve 

vyjádření respondentů významné rozdíly. Společnou kategorii tvoří prostředky 

městské hromadné dopravy, kam patří především tramvaje, trolejbusy, autobusy a 

metro. Za nejpohodlnější a nejspolehlivější z nich je povaţováno spojení 

tramvajemi. Metro je rychlé, ale neradi jej pouţívají starší lidé. Pouţívání 

prostředků příměstské hromadné dopravy (autobusy s integrovanými tarify i bez 

nich a vlak) je touto skupinou dotázaných jiţ vnímáno jako problematické. 

Dokládá to následující úryvek. 

 

[k otázce limitu cestovní vzdálenosti] „No pro mě tak do hodiny, protoţe jsme 

třeba uvaţovali, ţe bychom si koupili domek někde na kraji Brna, a přítel by byl 

ochotný si koupit i za Brnem a já si to nedovedu představit, protoţe to uţ mi 

přijde, jako ţe kdyţ uţ tam nejezdí MHD a jezdí tam takový ty jako autobusy, 

sice IDOS, sice autobusy, to uţ mi přijde, jako problematický, i z toho hlediska 

takových těch věcí, jako kam děti můţou chodit do školy a jestli prostě tam 

dojedou nebo nedojedou a jestli prostě vy, kdyţ jste na mateřské, tak se 

nedostanete z baráku, protoţe denně jedou 4 autobusy, a to jako to bych asi 

nevydrţela.“ 

Ţena, 28 let, Brno 
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 Především v Hradci Králové a Pardubicích je pouţívání kola značně rozšířené a také díky 

rozsáhlé cyklistické infrastruktuře je povaţováno za dopravní prostředek srovnatelný s hromadnou 

dopravou. V roce 2005 byl celoroční podíl cyklistické dopravy v dělbě dopravní práce 6,5 % 

[Město Hradec Králové 2009]. Na cestách za prací měla cyklistika v Hradci Králové 20,7% podíl 

[SLDB 2001], v Pardubicích 18% podíl [CDV 2007]. 
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Přestoţe jednotlivci rozlišují mezi jednotlivými prostředky hromadné dopravy, 

zároveň je chápou jako jakousi společnou kategorii, vůči které stojí v opozici 

automobil. 

 

„Ne [-vlastní automobil]  a cíleně nechci, jsem poměrně silný odpůrce 

automobilu, pokud člověk ţije ve městě a speciálně v Praze, ho povaţuji za 

zbytečný, zejména ve svém věku.“  

Ţena, 27 let, Praha 

 

Typ II: Na místě nezáleží, stejně jedu autem 

Druhou skupinu jedinců, kteří prohlašují, ţe pro ně dopravní dostupnost místa 

bydliště není vůbec důleţitá, tvoří v našem vzorku pouze 3 respondenti. Bydliště 

dvou z těchto respondentů je vzdálené více neţ 10 km od centra města, kde mají 

své pracoviště, a je proto těţko dostupné prostředky hromadné dopravy, na kole či 

pěšky z centra města. Do místa bydliště jezdí asi v hodinovém intervalu 

příměstský autobus. Jízdné těchto autobusů není integrováno do tarifů hromadné 

dopravy. Jedna z těchto osob by musela navíc přestupovat z autobusu na vlak. 

Práce poslední respondentky v této skupině spočívá v návštěvách klientů 

v různých destinacích ve městě i mimo něj. Jejím bydlištěm je historická vesnice 

vzdálená 21 kilometrů od Brna, kam jezdí také pouze příměstský autobus. 

Respondentka však neznala jízdní řád, ani frekvence tohoto autobusového spojení. 

Její partner, stejně jako partner jedné z osob, o níţ byla řeč výše, pouţívá druhý 

automobil v domácnosti. Poměrně špatná nabídka infrastruktury hromadné 

dopravy ve všech třech lokalitách odpovídá charakteru venkovského sídla v širším 

regionu krajského města. Respondenti zařazení do této skupiny stráví cestováním 

více času neţ osoby v předchozí skupině a najezdí celkově více kilometrů. První 

z dotázaných cestuje do práce 30 kilometrů, coţ trvá 25 minut, druhá 14 

kilometrů, coţ trvá 40 aţ 60 minut v závislosti na dopravní zácpě a třetímu trvá 

cesta do 1 hodiny v závislosti na umístění destinace. 

 Postoje k volbě dopravního prostředku a intence osob v této skupině jsou 

konzistentní s charakterem bydliště i skutečným způsobem, jakým cestují. Volba 

dopravního prostředku není otázkou, o které by osoby uvaţovaly v souvislosti se 

stěhováním. Na druhou stranu lze způsob, jakým tyto osoby cestují, snadno 
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předpovědět, jak na základě znalosti obecných postojů k pouţívání jednotlivých 

dopravních prostředků a intencí, tak na základě omezení daných charakterem 

bydliště. 

 Tento typ mobility zaloţený na častém pouţívání auta, a v důsledku toho i 

volba bydliště mimo kompaktní městskou zástavbu, je pravděpodobnější u osob, 

které dojíţdějí za prací do různých destinací. Cestování na různá místa totiţ 

vyţaduje, aby byl jedinec dostatečně flexibilní a mohl pruţně měnit také čas 

odjezdu. Pokud by jezdil hromadnou dopravou, vyţadovalo by jeho zaměstnání 

nejen neustálé zjišťování dostupných spojení a jízdních řádů, ale také dostatek 

času, které by musel mít u nevyzkoušených destinací jako rezervu, aby vţdy 

dorazil na místo včas. Jak potvrdily i výsledky kvantitativní analýzy, je potřeba 

pruţně volit místo dojíţďky a čas konání cesty kromě trvání cesty a finančních 

nákladů spojených s dostupnými alternativami či charakterem bydliště dalším 

spolehlivým prediktorem volby auta. 

 

Typ III: Co se dá dělat, budu muset autem 

Z hlediska vztahu volby dopravního prostředku k městské struktuře a hustotě 

osídlení je nejzajímavější chování poslední skupiny osob (N=5). Jedinci v této 

skupině deklarují, ţe pro ně byla dopravní dostupnost při volbě místa bydliště 

důleţitým kritériem. Nehledě na to se osoby v této skupině přestěhovaly do lokalit 

relativně vzdálených od pravidelně navštěvovaných destinací a hůře dostupných 

prostředky hromadné dopravy, neţ tomu bylo u osob v první skupině. Na kole či 

pěšky není místo bydliště těchto osob, stejně jako u osob v předešlé skupině, 

dostupné vůbec. Přestoţe se osoby ve třetí skupině krátce po přestěhování snaţily 

cestovat hromadnou dopravou, jak byly zvyklé, brzy zjistily, ţe je to zdlouhavé, 

komplikované anebo nákladné, a proto začaly více pouţívat automobil, a to buď 

jako řidiči, nebo jako spolujezdci. Explicitně poţadovaná dopravní dostupnost 

bydliště se pouze slabě odrazila ve výběru bydliště. Nelze ji pozorovat ani v 

mnoţství času vynakládaného na cestování, počtu linek prostředků hromadné 

dopravy jedoucích v místě bydliště a jejich frekvenci ani počtu přestupů při 

pravidelných cestách. V důsledku fyzického omezení mobility se u některých 

osob sníţil počet kontaktů s příteli, příbuznými i frekvence účasti na některých 

aktivitách volného času (viz následující příspěvek). 
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„Změnilo to, ţe jsem trošku … v té dopravě, protoţe kdyţ jsem bydlela v Brně, 

tak jsem po práci si mohla jít sednout s kamarádkou a nemusela jsem se dívat 

na hodinky, protoţe jsem věděla, … ţe i kdyby mi ujel poslední trolejbus, tak se 

pěšky dostanu domů, ze středu města, ale tím, ţe tady jezdí poslední autobus 

tuším o půl desáté nebo o půl jedenácté z Brna, tak člověk musí pořád hlídat 

hodinky, a kdyţ je ve středu města, tak přece jenom to nějakou dobu trvá, a 

pokud se ta tramvaj někde šprajcne, uţ je problém, se člověk domů nedostane a 

objednat si taxíka za 800, na to člověk přece jenom nemá. 

… 

Změnil no,  z práce jsem…, byla jsem odkázaná vlastně na to, protoţe nemám 

řidičák, tak jsem byla odkázaná na manţela. Ţe pro mě přijel do Brna, nebo 

odvezl mě.  

… 

 občas jsem jezdila hromadnou dopravou, ještě kdyţ jsem bydlela sama bez 

manţela, tak jsem jezdila MHD, potom uţ jsme jezdili autem, uţ to bylo i pro 

mě příjemnější, takţe s manţelem je přece jenom rozumná řeč, takţe mě přivezl, 

dovezl. 

 

Kdyţ jsem bydlela sama v Brně… takţe my jsme se scházely s kamarádkami 

buď u mě nebo u nich na kafe a plkaly jsme… No někdy i dvakrát týdně i třikrát 

týdně.“ 

 

A po přestěhování do Bítýšky? 

 

„No, to uţ bylo dvakrát měsíčně, no.“  

 

Ţena, 30 let, Veverská Bítýška  

 

V průběhu času začalo cestovní chování těchto osob lépe korespondovat s reálně 

horší dostupností místa bydliště díky niţšímu počtu uskutečněných cest, řetězení 

cest s různými účely a stále častějšímu vyuţívání automobilu. Změna chování 

proběhla bez ohledu na deklarovanou důleţitost dostupnosti místa bydliště. 

Respondenti si nesoulad mezi svými obecnými postoji k dopravní dostupnosti, 

resp. vyuţívání auta, nenaplněným očekáváním a reálnými omezeními 

preferovaného chování uvědomují a reflektují jej ve svých vyprávěních. Vlastně 

popisují, jak museli opravit své cestovní zvyklosti kvůli neočekávaným změnám v 

náročnosti cestování hromadnou dopravou, nevýhodným tarifům spojení 
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příměstskými autobusy, nepohodlí a většímu mnoţství času stráveného 

cestováním a nedodrţování jízdních řádů. Mluví o tom, ţe jsou nuceni jezdit 

autem, a proto se ospravedlňují. 

 

Předtím jsem bydlela ve městě a teď bydlíme na vesnici. Takţe teď je tam klid. 

 

Tazatelka: To berete jako pozitivní změnu? 

 

V podstatě jo. Akorát ţe musím tady jezdit autem, abych se nějak dostala. 

… 

Tazatelka: Co povaţujete za důleţité, aby bylo v lokalitě, kde bydlíte? 

 

Určitě by tam mělo být MHD, aby tam bylo trošku pravidelný spojení.  

Tam jsou vlastně potraviny, lékař, a to je tak asi všechno. 

 

Tazatelka: Jinak by vám bylo jedno, jaká je vybavenost v té obci? 

 

Taky je důleţitý, aby tam byl ten lékař, určitá ta doprava, jak jsem říkala. 

V podstatě dneska je člověk zvyklej na to svoje auto, je to jednodušší a 

pohodlnější, takţe určitě dostupnost. 

 

Tazatel: Co se pro vás po přestěhování změnilo? 

 

Tak určitě dojíţdění. Tak to cestování mezi Hradcem a Pardubicemi je teďko 

docela náročný, zvlášť kdyţ se tam staví ty víceúrovňový křiţovatky, takţe 

přetíţenost těch silnic a často teda delší doba jízdy… ţe někdy jedu do Pardubic 

40 minut a někdy i přes hodinu. 

 

Tazatel: Vedla změna bydliště vaši domácnost k nějakému významnějšímu 

rozhodnutí? 

 

…Jo vlastně jo, musela jsem si koupit auto. Abych mohla dojíţdět… 

Ze začátku jsem cestovala vlakem. Potom jsem jezdila tady mezi Pardubicemi 

autobusem. Ale protoţe těţko bych se dostávala do tý vesnice, ty přestupy byly 

prostě sloţitý, ţe bych hodinu čekala v Hradci, takţe pak to auto. A taky já mám 

auto na plyn, takţe to vyjde levněji. 

Ţena, 29 let, Lochenice (Hradec Králové) 
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Průběh změny chování osob v této skupině je tím nejzajímavějším aspektem jejich 

vyprávění. Osoby v této skupině se zjevně snaţily dojíţdět do nového místa 

bydliště stejným způsobem, jak byly zvyklé předtím. Nejprve proto vyzkoušely 

dostupné prostředky hromadné dopravy. Poté, co však zjistily, jak obtíţné jsou 

podmínky cestování hromadnou dopravou, vědomě se rozhodly změnit dosavadní 

cestovní vzorce. Přestoţe tyto osoby tvrdí, ţe dopravní dostupnost je pro ně 

důleţitým kritériem volby místa bydliště a ţe ji zohlednily při stěhování, jejich 

očekávání se brzy střetla s realitou. V důsledku nesouladu mezi intencemi a 

zkušeností s obtíţemi doprovázejícími preferovaný typ chování začaly tyto osoby 

cestovat téměř výhradně automobilem. Následná změna pouţívaného dopravního 

prostředku představuje vlastně projev „reflexivního vědomí“ [Giddens 1984], ţe 

změna bydliště byla suboptimální z hlediska cestovního času a komfortu. Tuto 

neefektivitu se snaţí dotyčné osoby kompenzovat, ale to je moţné pouze za cenu 

dodatečných finančních nákladů.  

  

4. Stěhování a optimalizace cestovního času a nákladů 

 

Zajímavé výsledky týkající se vztahu mezi městskou formou a pouţíváním 

automobilu přináší podrobný pohled na reálné změny v mnoţství času, které 

jedinci věnují cestování do pravidelně navštěvovaných destinací, jakými jsou 

pracoviště, obchody, sportoviště a bydliště příbuzných a známých. Předně je třeba 

uvědomit si, ţe kromě zaměstnání a škol zůstává i značná část aktivit volného 

času umístěna v původních lokalitách. Patří mezi ně sportování s přáteli, setkávání 

nebo návštěvy lékařských ordinací. Důvodem je nejčastěji niţší kvalita sluţeb 

v příměstských lokalitách, ale také zvyk. Nejčastější aktivitou, která bývá 

přemístěna buď do blízkosti nového bydliště, nebo v případě osob bydlících v 

suburbiích na spojnici domova a zaměstnání, je nákup potravin. 

 V našem vzorku se u 5 osob a jednoho partnera po přestěhování zmenšilo 

mnoţství cestovního času. V jednom z těchto případů díky tomu, ţe začal jezdit 

autem. Trvání cest do práce i k řadě aktivit provozovaných ve volném čase 

(během pracovního týdne) se zvýšilo u 8 respondentů a 4 partnerů respondentů, u 
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3 respondentů a 6 jejich partnerů zůstalo nezměněno.
119

 Tři respondenti začali 

k pravidelným cestám pouţívat místo hromadné dopravy automobil (jako řidiči 

nebo spolujezdci), aby se mnoţství času, které vynakládají na  cestování, 

nezměnilo anebo nevzrostlo příliš. Všechny 4 osoby, které začaly častěji jezdit 

autem, se přestěhovaly do příměstských lokalit nebo vesnic v okolí města. Ţádná 

z osob ve vzorku nezačala místo automobilu častěji pouţívat jiný dopravní 

prostředek. Dva z respondentů, kteří se přestěhovali do širšího centra města, začali 

více chodit pěšky, a nahradili tak některé ze svých cest dříve realizovaných 

hromadnou dopravou. 

 Kromě popsaných důsledků na mnoţství cestovního času a v některých 

případech změnu dopravního prostředku, ovlivnila změna bydliště i další aspekty 

cestovního chování, především plánování cest. Protoţe kvalita hromadné dopravy 

(mnoţství linek a frekvence spojů) je ve všech příměstských lokalitách ve 

srovnání s původním bydlištěm horší, ti kteří nemohli či nechtěli začít jezdit 

autem, začali důsledněji plánovat své cesty, odjezdy, ale také samotné aktivity. Ti, 

kteří začali jezdit automobilem spolu se svým partnerem, přišli o volnost 

rozhodování o tom, zda a kdy cestovat. Právě těmto lidem hrozí, ţe se dostanou 

do jakési „pasti ne-mobility“, která v krajním případě vede k sociálnímu 

vyloučení. Schopnost být mobilní představuje totiţ stejně jako ekonomický, 

kulturní a sociální kapitál [Bourdieu 1998] podstatný faktor sociální integrace 

[Flam, Kaufman 2006]. 

 Náklady na cestování klesly pouze u dvou respondentů, kteří se 

přestěhovali do docházkové vzdálenosti svého zaměstnání (v centru města), 

nahradili některé cesty realizované v minulosti prostředky hromadné dopravy 

chůzí a přestali si kupovat předplatné na hromadnou dopravu. Pro většinu osob ve 

vzorku zůstaly náklady na cestování buď stejné (u těch, kteří cestují převáţně 

hromadnou dopravou a přestěhovali se v rámci téhoţ tarifního pásma), anebo 

vzrostly, pokud se osoby přestěhovaly za hranice města a pouţívají příměstskou 

hromadnou dopravu nebo pokud začaly jezdit vlastním autem. 

  

                                                 
119

 Změny v mnoţství cestovního času nebyly u 3 zbývajících partnerů analyzovány, neboť souvisí 

s jinými změnami v ţivotním cyklu. Partnerky dvou respondentů přestaly dojíţdět z důvodu 

mateřské, resp. rodičovské dovolené, jeden respondent začal pracovat v zahraničí. 
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Typ IV: Jedu autem, přestože to mám blízko 

Jelikoţ popisované typy vznikly z kombinace dvou proměnných - deklarované 

důleţitosti dopravní dostupnosti a skutečného charakteru místa bydliště, bylo 

třeba se ptát, zda existuje ještě čtvrtý typ. V kvalitativním šetření jsme se s ním 

sice nesetkali, ale standardizovaná data jeho existenci potvrzují. Tvoří ho jedinci, 

pro něţ dopravní dostupnost bydliště sice není důleţitá, ale bydlí, moţná jen 

náhodou, v dobře dopravně dostupné lokalitě v centru města. Pokusila jsem se 

chování tohoto typu rekonstruovat. Pokud dopravní dostupnost a nabídka sluţeb 

hromadné dopravy nehraje pro reprezentanty tohoto typu ţádnou roli, 

pravděpodobně jezdí často autem. Skutečnost, ţe někteří lidé ignorují dobré 

podmínky pro pouţívání alternativních dopravních prostředků, nabízí stejně jako 

v případě II. typu – na místě nezáleţí, stejně jedu autem vysvětlení skrze potřebu 

volit si pruţně cíle a termín cesty nebo převáţet objemnější předměty. Protoţe 

však IV. a II. typ reprezentují i lidé, jejichţ časté pouţívání auta nelze vysvětlit 

potřebou zvláštní cestovní flexibility, je třeba se ptát, co v uţívání auta není 

výsledkem omezení, ale buď výsledkem nějakého zvláštního přínosu anebo 

projevem jiného neţ racionálního typu jednání. Z tohoto důvodu je uţitečné 

zamyslet se nad tím, jakou roli hraje pouţívání auta z hlediska sociální 

diferenciace. Neţ však tento aspekt volby dopravního prostředku prodiskutujeme, 

shrňme rozdíly mezi jednotlivými typy osob podle toho, jak je pro ně při 

stěhování důleţitá dopravní dostupnost a jakým způsobem následně ovlivňuje 

jejich cestovní chování (viz tabulku 8), a ověřme, zda se popsané typy obecně 

vyskytují v populaci. 
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Tabulka 8: Popis typů chování podle důleţitosti dopravní dostupnosti 

TYP 

 

Charakteristiky: 

I: Mít to blízko a 

nejen na tramvaj 

II: Na místě 

nezáleţí, stejně 

jedu autem 

III: Co se dá 

dělat, budu 

muset autem 

Typ IV: Jedu 

autem, přestoţe 

to mám blízko 

Místo bydliště     

Deklarovaná 

důleţitost dopravní 

dostupnosti 

ano ne ano ne 

Skutečná dopravní 

dostupnost  

dobrá špatná špatná dobrá 

Typ bydliště jádro města okraj či suburbie okraj či suburbie jádro města 

Pravidelné cesty (především do práce) 

Pravidelně 

pouţívaný dopravní 

prostředek 

hromadná 

doprava, kolo, 

chůze 

auto nejprve 

hromadná 

doprava →  

posléze auto 

auto 

Další specifika  Stejná destinace Často různé 

destinace 

(i mimo město), 

různé časy  

Stejná destinace Stejné i různé 

destinace, různé 

časy 

     

Typ analogie Potřebuji se 

někam dostat – 

jedu, jak jsem 

zvyklý/á 

Potřebuji se 

někam dostat – 

jedu, jak jsem 

zvyklý/á 

Potřebuji se 

někam dostat – 

jedu 

nejpřijatelnějším 

způsobem 

Potřebuji se 

někam dostat – 

jedu, jak jsem 

zvyklý/á 

Původ rutinní volby 

dopravního 

prostředku 

před volbou 

bydliště - stále 

platné 

před volbou 

bydliště - stále 

platné 

původní přestaly 

být platné –  

posléze nové 

před volbou 

bydliště - stále 

platné 

Typ racionality     

Úvaha Ano – před či 

při volbě 

bydliště 

Ano – při volbě 

bydliště nebo 

Ne- zaujetí 

Ano – podle 

původního plánu 

ale nejednají, ale 

vytváří nový 

Ne - zaujetí 

Konzistence mezi 

postoji (intencemi) 

a chováním 

ano ano ne ano 

Předpověditelnost 

na základě… 

postojů i 

charakteru 

bydliště 

postojů i 

charakteru 

bydliště 

charakteru 

bydliště 

postojů 

Účel (≈ 

maximalizace 

uţitku) 

Volba jiného DP 

neţ auta 

(hodnoty) nebo 

optimalizace 

nákladů 

Flexibilita nebo 

suburbánní 

bydlení nebo 

zvyk 

Optimalizace 

cestovního času 

a komfortu 

Flexibilita nebo 

ţádný účel 

(protoţe zvyk) 

Prostředky Volba bydliště 

s dobrou 

dopravní 

dostupností 

Volba auta nebo 

ţádný (protoţe 

zvyk) 

Změna 

stávajícího DP, 

pouţívání auta 

Ţádný 

prostředek 

(protoţe zvyk) 

Vztah dopravní dostupnosti a volby dopravního prostředku (DP) 

Směr vlivu Volba bydliště 

konzistentní 

s volbou DP 

Volba bydliště 

konzistentní 

s volbou DP 

volba bydliště 

→ volba DP 

Volba DP 

nezávislá na 

volbě bydliště 

Efekt infrastruktury 

hromadné dopravy 

na volbu DP 

Ano – umoţňuje 

jednat v souladu 

s postoji 

Ne, ale brání 

případné změně 

DP 

Ano – vede ke 

změně rutiny 

Ne 
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Existují popsané rozdíly v důležitosti dopravní dostupnosti u obecné populace? 

S cílem ověřit, zda jsou popsané poznatky zobecnitelné na celou populaci, byly 

závěry kvalitativního šetření porovnány s výsledky získanými ve 

standardizovaném šetření Analýza kaţdodenního dopravního chování dospělého 

městského obyvatelstva.
120

 Všechny osoby v dotazníkovém šetření byly dotázány, 

zda se v průběhu předcházejících dvou let přestěhovaly. U osob, které se 

přestěhovaly, byly zjišťovány změny ve způsobu kaţdodenního cestování 

v souvislosti se stěhováním. Tímto způsobem byly závěry kvalitativního šetření 

ověřeny na vzorku 120 osob (7 % z celkového počtu 1723 dotázaných ve 

standardizovaném šetření). Osoby, které se v předchozích dvou letech 

přestěhovaly, se v sociodemografických charakteristikách (pohlaví, vzdělání, 

osobní příjem a příjem domácnosti) od zbytku vzorku statisticky významně neliší. 

Jediným statisticky významným rozdílem je, ţe ti, kteří se přestěhovali, jsou 

v průměru o necelých 2,5 roku mladší.
121

 Při porovnání typu sídla, ve kterém 

jedinci v současnosti bydlí, vidíme, ţe z osob, které bydlí ve „vnitřním městě nebo 

centru velkého města“, se jich významně méně během  posledních dvou letech 

přestěhovalo.
122

 Toto zjištění mimo jiné odráţí trend, který popisují agregovaná 

data (v kapitole 2), ţe stěhování probíhá ve větší míře ven z centrálních oblastí 

měst neţ opačným směrem. 

Ve standardizovaných datech byly různé typy jedinců podle toho, jak je 

pro ně důleţitá dopravní dostupnost, zkonstruovány s pomocí indikátorových 

proměnných. Příslušnost jednotlivců k různým typům byla určena jako kombinace 

odpovědí na čtyři otázky (66, 67, 68d a 68e - viz dotazník v příloze III).  

Vzhledem ke spojitému a ordinálnímu typu pouţitých proměnných jsem za 

účelem zjednodušení identifikace jednotlivých typů důleţitosti dopravní 

dostupnosti učinila několik arbitrárních rozhodnutí ohledně rozdělení škál hodnot. 

Za objektivně dobrou dopravní dostupnost povaţuji vzdálenost na nejbliţší 

zastávku hromadné dopravy nepřesahující 10 minut chůze, odkud jede v době, 

kdy osoba potřebuje, spoj do pravidelně navštěvované destinace v alespoň 

15minutovém intervalu. Preferovaná dopravní dostupnost byla měřena mírou 

                                                 
120

 Ostatní výsledky standardizovaného dotazníkového šetření včetně jeho uspořádání a charakteru 

dat jsou podrobně popsány v kapitole 4. 
121

 Hladina významnosti t-testu pro porovnání průměrů se rovná 0,000. 
122

 Adjustovaná rezidua v příslušných polích četnostní tabulky dosahují hodnot +/- 2,3, coţ 

odpovídá 5% hladině významnosti rozdílu. 
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souhlasu s uvedenými výroky. Z obou odpovědí v otázce 68 byl vytvořen 

sumovaný index (s hodnotami 1-5) a odpovědi překódovány do nové kategorie se 

dvěma hodnotami. Za preferovanou dostupnost byly povaţovány hodnoty 

sumovaného indexu 1 aţ 2. Hodnoty 2,5 aţ 5 byly interpretovány tak, ţe osoba 

dopravní dostupnost výrazně nepreferuje.
123

  

Kombinací hodnot dichotomických proměnných, objektivní a preferované 

dopravní dostupnosti, byla vytvořena nová proměnná důleţitost dopravní 

dostupnosti nabývající čtyř hodnot. Kategorie 1 aţ 3 odpovídají empiricky 

zjištěným typům, kategorie 4 popisuje IV., odvozený typ. Následující tabulka 

třídění 2. stupně ukazuje, s jakou frekvencí se jednotlivé typy ve vzorku vyskytují, 

a zároveň potvrzuje, ţe v četnosti výskytu jednotlivých typů není statisticky 

významný rozdíl mezi těmi, kteří se v předchozích dvou letech přestěhovali, a 

těmi, co tak neučinili. 

 

Tabulka 9: Typy důleţitosti dopravní dostupnosti 

  Změnil/a jste v průběhu let 

2006 aţ 2008 své 

bydliště? 

 

  Ne Ano Celkem 

 

Typ I: Mít to blízko a nejen na tramvaj 
N 

sloupcová % 

Adj. rezidua 

576 

  37,5 % 

    0,5 

40 

35,1 % 

- 0,5 

616 

  37,3 % 

 

Typ II: Na místě nezáleţí, stejně jedu 

autem 

N 

sloupcová % 

Adj. rezidua 

230 

  15 % 

  - 0,7 

20 

17,5 % 

  0,7 

250 

  15,2 % 

 

Typ III: Co se dá dělat, budu muset 

autem 

N 

sloupcová % 

Adj. rezidua 

418 

  27,2 % 

  - 0,6 

34 

29,8 % 

  0,6 

452 

  27,4 % 

 

Typ IV: Jedu autem, přestoţe to mám 

blízko 

N 

sloupcová % 

Adj. rezidua 

312 

  20,4 % 

    0,7 

20 

17,5 % 

- 0,7 

332 

  20,1 % 

 

Celkem 
N 

% 

1536 

   93,1 % 

114 

  6,9 % 

1650 

 

 

 

                                                 
123

 Při statistickém modelování můţe příslušnost jednotlivce k určitému typu představovat čtyři 

spojité latentní proměnné, jejichţ hodnoty představují pravděpodobnosti, ţe jedinec reprezentuje 

ten který typ anebo hodnoty faktoru. Na základě nejvyšší pravděpodobnosti příslušnosti k tomu 

kterému typu nebo nejvyšší hodnoty faktoru by bylo moţné vytvořit novou diskrétní latentní 

proměnnou, jako predikovanou příslušnost k typu. V obou případech by se vzhledem k latentní 

povaze predikované proměnné jednalo o poměrně sloţité modely. Protoţe je však cílem této 

statistické analýzy pouze ověřit výsledky kvalitativního šetření, spokojila jsem se s jednoduchým a 

arbitrárním způsobem identifikace příslušných typů. 
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Z tabulky 9 je zřejmé, ţe jednotlivé typy jedinců, pro něţ je dopravní 

dostupnost různě důleţitá, se vyskytují stejnoměrně v populaci osob, které 

změnily v průběhu předešlých dvou let místo bydliště, i těch, které tak 

neučinily.
124

 To znamená, ţe mezi lidmi obecně existují rozdíly v tom, jak je pro 

ně důleţitá dopravní dostupnost, ale ţe se tento postoj také v různé míře shoduje 

se skutečnými charakteristikami bydliště. 

Výsledky kvalitativního šetření naznačily, ţe se osoby spadající pod 

jednotlivé typy liší socioekonomickými charakteristikami. Ve vzorku 

z kvalitativního šetření reprezentovaly typ I – Mít to blízko a nejen na tramvaj ve 

větší míře ţeny, mladší osoby bez dětí a osoby s niţšími příjmy. Statistické 

metody analýzy ale tento vztah prokázaly pouze částečně. Ze sledovaných 

sociodemografických proměnných (věk, vzdělání, pohlaví, osobní příjem a příjem 

domácnosti) byla prokázána souvislost pouze mezi typem a pohlavím.
125

 Ţeny 

častěji reprezentují typ I a III, tedy osoby, které dle vlastního vyjádření poţadují 

dobrou dopravní dostupnost, muţi naopak typ II a IV, tedy oba typy, jejichţ 

příslušníci častěji volí automobil bez ohledu na objektivní dopravní dostupnost. 

Připomeňme, ţe ţeny méně často řídí auto a jezdí na kole a ţe tento rozdíl nelze 

vysvětlit pouze rozdíly v jejich příjmu, postavení v pracovní hierarchii a 

vyţadované flexibilitě v souvislosti s prací. U ţen lze tedy ve větší míře (lépe) 

vysvětlit volbu dopravního prostředku jako výsledek fyzických omezení neţ 

preferovaného ţivotního stylu. Zároveň oba typy výsledků naznačují, ţe ţeny 

v rámci domácností dokáţí nejen hůře prosadit své nároky na pouţití (jediného) 

auta, ale i prosadit své nároky na dobrou dopravní dostupnost v dlouhodobém 

rozhodnutí o místě bydliště. Jako rezidentky suburbií mohou být proto ţeny 

častějšími oběťmi sociální exkluze neţ jejich muţské protějšky. 

K tomu, aby bylo moţné závěry kvalitativní studie povaţovat za 

behaviorální vysvětlení vztahu mezi městskou formou, resp. dopravní dostupností 

a volbou dopravního prostředku, bylo třeba prokázat, ţe změna místa bydliště 

vedla jednotlivce a domácnosti k dlouhodobým změnám v cestování anebo 

vybavenosti statky dlouhodobé spotřeby souvisejícími s cestováním. Celkem byli 

ti, kteří změnili v průběhu předchozích dvou let své bydliště, dotázáni na 11 

                                                 
124

 Významnost testu dobré shody (Pearsonova chi-kvadrát testu) se rovná 0,730. 
125 Významnost testu dobré shody (Pearsonova chi-kvadrát testu) se rovná 0,000 a adjustovaná 

rezidua v jednotlivých polích četnostní tabulky dosahují hodnot alespoň +/- 2,1. 



 154 

moţných změn, ke kterým mohlo stěhování vést (otázka 58 viz dotazník v příloze 

III). Z těchto změn byly dvě statisticky častěji uvedeny reprezentanty jednotlivých 

typů. Po přestěhování jezdí hromadnou dopravou častěji reprezentanti typu I. 

Naopak méně často tuto změnu uvedli reprezentanti IV. typu.
126

 Reprezentanti III. 

typu, tedy ti, kteří se přestěhovali do sídla s niţší dopravní dostupností, přestoţe ji 

údajně preferují, častěji uvedli, ţe si v souvislosti se stěhováním jejich domácnost 

pořídila auto nebo další auto.
127

 Ačkoli reprezentanti II. a III. typu s místem 

bydliště mimo hranice města častěji uvedli, ţe jezdí autem více neţ předtím, 

rozdíl v četnosti není statisticky významný.
128

 Lze tedy tvrdit, ţe statistická 

analýza standardizovaných dat zčásti potvrdila, ţe u II. a III. typu vede objektivní 

dopravní dostupnost místa bydliště k dlouhodobým změnám cestovního chování a 

volby dopravního prostředku. Podíl jednotlivých dopravních prostředků na 

mobilitě jednotlivých typů zobrazuje tabulka 10. 

 

Tabulka 10: Typy důleţitosti dopravní dostupnosti a volba dopravního prostředku 

  Auto 

(řidič) 

Hromad. 

doprava 

Ostatní Celkem 

 

Typ I: Mít to blízko a nejen na tramvaj 
N 

řádková % 

122 

  20,4 % 

352 

58,8 % 

 

125 

20,8 % 

599 

   

  37 % 

 

Typ II: Na místě nezáleţí, stejně jedu 

autem 

N 

řádková % 

111 

  44,6 % 

   

64 

25,7 % 

  

74 

29,7 % 

249 

 

  15,4 % 

 

Typ III: Co se dá dělat, budu muset 

autem 

N 

řádková % 

124 

  27,7 % 

   

221 

49,3 % 

  

103 

23 % 

448 

 

  27,6 % 

 

Typ IV: Jedu autem, přestoţe to mám 

blízko 

N 

řádková % 

 

135 

  41,5 % 

    

82 

25,2 % 

 

108 

33,2 % 

325 

   

  20 % 

 

Celkem 
N 

% 

492 

   30,4 % 

719 

  44,4 % 

410 

25,2 % 

1621 

100 % 

 

 

Poslední hypotézou vytvořenou na základě kvalitativního šetření, která 

byla navíc testována na reprezentativních datech, je vztah mezi typem důleţitosti 

dopravní dostupnosti a vyjádřenou potřebou být flexibilní a moci během dne 

                                                 
126

 Významnost testu dobré shody (Pearsonova chi-kvadrát testu) se rovná 0,037, adjustovaná 

rezidua v příslušných polích četnostní tabulky u I. typu dosahují hodnoty +/-  2,2, u IV. typu 

hodnot +/-  2,5. 
127

 Významnost testu dobré shody (Pearsonova chi-kvadrát testu) se rovná 0,020, adjustovaná 

rezidua v příslušných polích četnostní tabulky dosahují hodnoty +/- 2,9. 
128

 Je nutno připomenout, ţe všechny testy dobré shody byly provedeny na vzorku pouhých 120 

osob. 
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uskutečnit mnoho cest. Potřeba být flexibilní či naopak skutečnost, ţe jedinci 

konají stejné cesty, byla měřena s pomocí pětibodové Likertovy škály popisující, 

nakolik dotyčný výrok odpovídá skutečnosti (viz otázky 36d a 36e v dotazníku 

v příloze III). Skutečně potřebu mnoha cest a moţnosti volit si pruţně destinace a 

čas odjezdu vyjádřili častěji osoby reprezentující typ II - Na místě nezáleţí, stejně 

jedu autem a IV - Jedu autem, přestoţe to mám blízko.
129

 Stejné cesty ve stejný 

čas naopak konají častěji reprezentanti typu I – Mít to blízko a nejen na 

tramvaj.
130

  

Uvaţujeme-li o směru kauzálního vztahu, pak výsledky kvalitativního 

šetření potvrzují, ţe u části populace volba dopravního prostředku ovlivňuje volbu 

místa bydliště a nikoliv naopak. Preferovaný typ mobility lze u I. a II. typu proto 

stejně jako preferovaný typ bydliště povaţovat za dvě neoddělitelné součásti 

ţivotního stylu, který dále zahrnuje výběr obchodů, v nichţ lidé nakupují, nebo 

způsob, jakým tráví volný čas. Nicméně to neznamená, ţe je u některých osob 

volba dopravního prostředku pouze výsledkem vlastních tuţeb či nezávislých 

preferencí. Naopak preferovaný ţivotní styl je někdy zároveň spojen s jiným 

typem omezení. Předkládaná analýza ukazuje, ţe časté pouţívání auta, které 

mimo jiné vysvětluje ignoranci dopravní dostupnosti, můţe plynout z poţadavků, 

které na mobility klade zaměstnání. Pruţné cestovní vzorce a tedy doslova 

mobilita u těchto lidí uţ nepředstavuje nově nabytou svobodu, ale spíše závazek. 

Pouze zdánlivě mají totiţ moţnost zvolit si kdy, kam, s kým a jak cestovat. Spíše 

se od nich očekává, ţe budou vţdy a všude po ruce. 

 

5. Interpretace výsledků z hlediska racionality volby dopravního prostředku 

 

Zkoumání důleţitosti dopravní dostupnosti při volbě nového bydliště odkrývá 

povahu kaţdodenní volby dopravního prostředku.
131

 Neboť, zohledňuje-li 

například jedinec jiţ při volbě svého nového domova jeho budoucí dopravní 

dostupnost, můţeme se domnívat, ţe jeho budoucí pravidelné cestování a výběr 

                                                 
129

 Významnost testu dobré shody (Pearsonova chi-kvadrát testu) se rovná 0,000, adjustovaná 

rezidua ve dvou kategoriích nejsilnějšího souhlasu se u prvního výroku rovnají +3,4 a +3,6, u 

druhého výroku  o stejných cestách - 2,6 a -1,7).  
130

 Významnost testu dobré shody (Pearsonova chi-kvadrát testu) se rovná 0,000, adjustované 

reziduum v kategorii nejsilnějšího souhlasu s druhým výrokem se u I. typu rovná hodnotě + 3,0. 
131

 Byť výsledky kvalitativního šetření poukazují na některé aspekty racionality rutinního jednání, 

nelze je povaţovat za její vyčerpávající rozbor. Spíše se otázky racionality jen mimoděk dotýkají. 
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dopravního prostředku budou o to více uváţené, a to nehledě na skutečnost, ţe 

kaţdé opakování volby bude především rutinní. Výsledky individuální reflexe 

dopravní dostupnosti nějakého místa ovšem nemusí být trvale platné. Průběh 

kaţdodenního cestování můţe být kdykoliv znova a z různých důvodů 

přehodnocen. Analýza dat navíc ukazuje, ţe očekávaná (dopravní) dostupnost 

nemusí nutně odpovídat realitě a ţe se jedinci v různé míře adaptují na předem 

neočekávaná omezení mobility. Zatímco na jedné straně je adaptace na nečekané 

změny příkladem velmi racionálního jednání z hlediska jeho podmínek a 

aktuálních informací a jako taková je i dobře předpověditelná, upozorňují závěry 

kvalitativního šetření na to, ţe část obyvatelstva se na podmínky volbou 

dopravního prostředku nijak neadaptuje. 

 Prodiskutujme ale otázku racionality kaţdodenní volby dopravního 

prostředku postupně v návaznosti na jednotlivé typy chování a zohledňování 

dopravní dostupnosti. Co se týče jednotlivých aspektů racionality kaţdodenní 

volby dopravního prostředku, lze ji u osob I. typu – Mít to blízko a nejen na 

tramvaj povaţovat za uváţenou a projektovanou, neboť dopravní dostupnost a 

tedy očekávané moţnosti cestování z a do nového bydliště byly součástí úvah o 

volbě nového bydliště. Nicméně kaţdodenní volba dopravního prostředku je 

rutinou, jejíţ původ sahá ještě před rozhodování o novém bydlišti. Vzorec pro 

volbu dopravního prostředku byl vytvořen ještě předtím, nicméně je stále 

vyuţíván pro opakující se situace, které jsou k těm původním dostatečně 

analogické. Nahrazení jednoho prostředku hromadné dopravy prostředkem jiným 

je sice líčeno jako (někdy negativní) změna, nikoliv ale významná, ani jako 

skutečnost, která by ovlivňovala ostatní ţivotní okolnosti. Naopak, jak dokládá 

následující úryvek, změna je často spojována s jinými a novými výhodami. 

 

Tazatelka: To spojení noční se změnilo? Teď jste říkala, ţe je to horší? 

 

No trvá to déle, ale zas je výhoda, ţe kdyţ jsme někde ve středu města, tak tím, 

ţe to jede jako směrem na Českou, tak ţe se dá chytnout i autobus na České, 

kdyţ máte daleko na nádraţí, takţe jedete na České.  

Ţena, 28 let, Brno 

 

I kdyţ došlo ke změně vyuţívaného prostředku hromadné dopravy, míst a 

frekvencí přestupů, dotazovaní je nepopisují jako změny své cestovní rutiny. U 
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této skupiny osob proto nejsme schopni pozorovat původ vzorců pro kaţdodenní 

cestování, ani jakým způsobem se v průběhu času vyvíjejí. Můţeme pouze říci, ţe 

změna okolností vyvolaných změnou bydliště nenarušila platnost vzorců 

uloţených v příručním vědění a jejich vyuţitelnost při kaţdodenních cestách. 

Můţeme předpokládat, ţe volba dopravního prostředku těchto osob 

koresponduje s jejich obecnými postoji a intencemi, které byly podle vyjádření 

samotných respondentů při výběru nového bydliště jiţ zformovány, ale také 

s postoji a intencemi v okamţiku dotazování. Jako takovou je moţné volbu 

dopravního prostředku poměrně přesně predikovat na základě znalostí těchto 

postojů a intencí, ale také na základě charakteristik místa bydliště. Dopravní 

charakteristiky bydliště (blízkost navštěvovaných destinací a dobré spojení 

prostředky hromadné dopravy, na kole či pěšky) ovlivňují charakteristiky cest, ţe 

jsou především kratší, ţe to není daleko na zastávky, ţe je třeba méně často 

přestupovat, vydávat velké finanční prostředky na dojíţdění, ale také to, ţe jsou 

cesty prostředky hromadné dopravy vnímány jako pohodlné. Z hlediska postojů, 

finančních omezení a infrastrukturních podmínek je volba dopravního prostředku 

konzistentní a logická, a to i pro vnějšího pozorovatele. 

Co se týče kaţdodenní volby dopravního prostředku jako výběru 

z existujících alternativ, je problém poněkud sloţitější. Volba dopravního 

prostředku je totiţ jiţ zaběhlou rutinou z období před zkoumanou změnou 

bydliště. Změna místa bydliště sice způsobila, ţe jedinci začali pouţívat jiné 

prostředky hromadné dopravy, které mají zastávku blíţe místu bydliště, jezdit po 

jiných linkách nebo jiných cyklotrasách, tyto změny ale sami nevnímají jako 

významné změny stávající cestovní rutiny. U těch osob, které jako důvod neuvádí 

finanční omezení, ani skutečnost, ţe nevlastní auto ani řidičský průkaz, ale pouze 

silně preferují kolo, hromadnou dopravu nebo chůzi, nelze předpokládat, ţe volí 

mezi více alternativami na základě jejich charakteristik (relativních rozdílů 

v nákladech, trvání, pohodlí, bezpečnosti, atd.). Automobil navíc u osob se silnou 

hodnotovou orientací na jiné prostředky není za alternativu povaţován vůbec.  

Jedinci v první skupině mnohdy hovořili o tom, ţe měli jiţ před 

stěhováním dobré informace o dopravním spojení v místě nového bydliště. 

Nicméně tyto informace se týkaly pouze dopravních prostředků, které měli 

v úmyslu pouţívat. Pouţívání automobilu se tyto informace netýkaly. Existence 

dobré dopravní infrastruktury pro hromadnou dopravu a cyklistiku, a tedy 



 158 

nabídka, má pro osoby v této skupině význam především proto, ţe jim umoţňuje 

cestovat poţadovaným způsobem (na rozdíl od III. typu – Co se dá dělat, budu 

muset autem). Máme tak před sebou typ volby dopravního prostředku, který lze 

také do velké míry vysvětlit na základě postojů.
132

 

Co se týče celkové mobility, pak jedinci v této skupině uskuteční všechny 

cesty, které chtějí, a způsobem, jaký preferují. Můţeme proto předpokládat, ţe 

důvody pro volbu dopravního prostředku, které respondenti diskurzivně podávají 

ve svých líčeních, více méně korespondují s racionalizací kaţdé jednotlivé volby 

tak, jak je obsaţena v proudu jednání. Pokud bychom o kaţdodenní mobilitě 

těchto osob uvaţovali v termínech cílů a prostředků, cílem a kritériem uţitku by 

byla moţnost cestovat poţadovaným způsobem, prostředkem by byla mimo jiné 

volba daného místa bydliště. 

Stejně jako u I. typu, osoby II. typu – Na místě nezáleţí, stejně jedu autem, 

měly postoje a intence týkající se dopravního prostředku zformulovány jiţ před 

volbou nového bydliště. Buď je pro ně pouţívání auta konzistentní součástí 

suburbánního ţivotního stylu, anebo charakter bydliště vlastně ignorují, protoţe 

mají za to, ţe všude dojedou autem. Způsob dojíţdění tedy není konfrontován se 

změnou okolností vyvolaných stěhováním. Tyto osoby předpokládají, ţe nic 

nemůţe ovlivnit jejich záměr jezdit autem. Volba dopravního prostředku a volba 

místa bydliště jsou na sobě buď nezávislá, nebo naopak konzistentní rozhodnutí. 

Mobilita je u těchto osob v podstatě slučována s jízdou autem (viz následující 

úryvek) a nasednutí do auta je proto univerzálním rutinním vzorem uloţeným 

v příručním vědění nebo lidském kapitálu. Univerzální vzor jednání aplikují na 

všechny cesty nehledě na jejich vzdálenost, destinace nebo termín. 

 

„(...) takţe se nedá o nějakém stereotypu [denních aktivit] ani hovořit, ráno 

sednu do auta a večer přijedu, a mezitím občas jedu, tam dole máme kanceláře, 

do Brna a jako v tý kanceláři, jako ţe připravuji dokumentaci a … sednu do 

auta a večer jsem ráda, ţe si tady sedneme, pustíme si televizi, usneme a 

…takţe toto stereotyp je, no takţe v těch místech toho, kde vlastně bydlíme, to 

                                                 
132

 Nabízí se otázka, odkud se tyto poměrně stabilní postoje berou a co je ovlivňuje. Můţeme se 

domnívat, ţe vznikají na základě předchozích zkušeností samotných jedinců, v podobě sociálních 

norem na základě zkušeností ostatních lidí, ţe odráţejí různé hodnoty, atd. Přestoţe k problematice 

původu postojů existuje řada empirické literatury [Wicker 1969, Liska 1974, Výrost, 2008], v této 

práci se vzhledem k zájmu o reálné jednání a povaze zkoumaných empirických dat otázkou vzniku 

postojů nezabývám. 
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vůbec nemá nic společného, protoţe v podstatě při tom reţimu, který máme, a té 

práci, kterou máme, tak je nám v podstatě jedno, kde bydlíme, jo.“ 

Ţena, 58 let, Veverská Bítýška  

 

Jak dokumentuje tento úryvek z rozhovoru, pouţívání automobilu u II. typu 

odpovídá poměrně přesně tomu, co Becker [1997] označuje jako návykové 

jednání. Skutečnost, ţe osoby mají zkušenosti výhradně s cestováním autem, 

přispívá k jejich schopnosti mít z něj poţitek, přičemţ s ním spojené jednotkové 

náklady stále klesají. Jedinci, kteří cestují výlučně autem, totiţ dobře znají situaci 

na silnicích, kterými jezdí, stanice, kde mohou levně načerpat benzin, snadno se 

orientují ve městě, na jehoţ území řídí, nebo je pro ně snadné jezdit na neznámá 

místa, protoţe například mají po ruce potřebné mapy nebo navigační zařízení. 

Získávání informací o „alternativních“ dopravních prostředcích je pro ně relativně 

nákladnější neţ u těch, kteří alespoň nějakou zkušenost s alternativami mají. Jízda 

autem nehledě na okolnosti a tedy stálé opakování stávajícího způsobu cestování 

je pro tyto osoby vlastně velmi efektivní. Výlučné pouţívání automobilu je navíc 

vnímáno jako zcela přirozené a neproblematické. A to i přesto, ţe mají všichni 

zkušenosti s dopravními zácpami, problémy s parkováním, nehodami, stresem, 

hlukem a smogem. Návykovost chování projevující se dobrými znalostmi 

moţností, které nabízí příslušná infrastruktura a které výkon daného chování 

usnadňuje, můţeme samozřejmě pozorovat také u těch, kteří cestují výlučně 

prostředky hromadné dopravy, na kole nebo chodí pouze pěšky. 

Na jednu stranu se II. typ osob vyznačuje volbou automobilu nehledě na 

to, zda se změnily okolnosti dojíţdění spočívající například ve zlepšení nabídky 

sluţeb hromadné dopravy, a tedy zvýšení atraktivity ostatních alternativ. Na 

druhou stranu ale špatné spojení hromadnou dopravou v novém místě bydliště, 

byť o něm mají tito lidé značně omezené informace, naznačuje, ţe ostatní 

alternativy příliš atraktivní nejsou. Můţeme proto předpokládat, ţe, nehledě na 

dostupné informace o jiných alternativách, odpovídá volba automobilu u těchto 

osob i časovým omezením cest daným suburbánním nebo vesnickým charakterem 

bydliště a tomu odpovídajícímu spojení prostředky hromadné dopravy a občanské 

vybavenosti. 

Vzhledem k tomu, ţe jedinci reprezentující II. typ operují se značně 

nepřesnými informacemi o existujících alternativách, stejně jako u osob v I. typu 
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nemůţeme povaţovat volbu dopravního prostředku na úrovni kaţdodennosti za 

výběr mezi alternativami na základě rozdílů v jejich charakteristikách. Mezi 

kaţdodenním cestováním, intencemi i prostorovými omezeními panuje celkový 

soulad, který vysvětluje, proč není cestování předmětem reflexe, ani v průběhu 

„sledovaného“ období nedochází k jeho revizi. Volba dopravního prostředku, jako 

v podstatě konzistentní součást suburbánního ţivotního stylu, je u tohoto typu 

poměrně přesně předpověditelná jak na základě znalosti postojů a intencí, tak na 

základě znalosti charakteristik místa bydliště. 

Stávající způsob cestování a volba dopravního prostředku u osob III. typu 

– Co se dá dělat, budu muset autem jsou především výsledkem neuspokojivé 

zkušenosti s alternativami, její reflexe a jako takové je lze bez problémů označit 

za uváţené, plánované i za reálnou volbu mezi existujícími alternativami 

zaloţenou na aktuální znalosti jejich charakteristik. Zná-li vnější pozorovatel 

charakteristiky jednotlivých alternativ (trvání cesty, nákladů, počtu přestupů, 

dodrţování jízdních řádů, atd.) je jednání nejen logické, ale i poměrně přesně 

předpověditelné. Právě tento typ jednání determinovaného omezeními, a nikoliv 

postoji a intencemi, jejichţ původ a stabilita jsou těţko identifikovatelné, nejlépe 

odpovídá předpokladům teorie omezené racionality. Protoţe tito lidé se zjevně 

adaptují na vzniklá omezení, a to přesto, ţe volí dopravní prostředek kaţdý den 

rutinním způsobem na základě vzorů uloţených v příručním vědění. Nicméně 

jako uváţenou a plánovanou bude moţné jejich volbu označit pouze po určitou 

dobu a pouze za předpokladu, ţe se opět významně nezmění charakteristiky 

jednotlivých alternativ. 

 

Je používání auta sociálně diferencující praxí? 

Přestoţe lze tedy velkou část volby dopravního prostředku vysvětlit na základě 

racionality a tedy chování jako výsledku omezení plynoucích z rozdílů ve 

vlastnostech dostupných alternativ, umístění bydliště a socioekonomických 

podmínek jednotlivců, zůstává část, k jejímuţ vysvětlení je třeba vyuţít jiných 

konceptů. Připomeňme, ţe existuje skupina osob (IV. typ), která mimo jiné díky 

svému dostatečnému materiálnímu zázemí jezdí autem nehledě na to, ţe má 

k dispozici jiné alternativy, bydlí v centru města a nemusí být kvůli práci nijak 

zvlášť mobilní. Neţ ale vyřkneme laický soud, ţe se lidé z vyšších vrstev 
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potřebují předvést, zamysleme se nad chováním této skupiny podrobněji. Podle 

toho, jakou teoretickou perspektivu zvolíme, dojdeme totiţ ke dvěma odlišným 

vysvětlením. Buď můţeme hledat další utilitární motivy těchto lidí, anebo 

předpoklad, ţe jedinci pravděpodobně volí tu alternativu, která jim domněle 

přináší největší uţitek, zcela opustíme a najdeme vysvětlení například ve 

zvykovém jednání. 

Nejprve předpokládejme, ţe jízda autem svým uţivatelům přináší další 

kvality, které se neomezují pouze na rychlost a cenu. V rozhovorech se objevily 

kvalitativní charakteristiky různých dopravních prostředků, jako pohodlí, čistota 

nebo bezpečí, a byly nejčastěji spojovány do poţadavku sedět na sedadle v čistém 

dopravním prostředku. To jsou relevantní důvody, v jejichţ vnímání ale existují 

mezi lidmi velké rozdíly. Patří mezi ně také všechny pocity spojené především s 

pouţíváním auta, jako je osvobození, nezávislosti [Featherstone 2004], 

zplnomocnění, euforie [Hichschilds 1983, 2003, Sheller 2003], pocit moci a síly 

[Jensen 1999] nebo naopak pohodlí, domáckosti, bezpečí nebo vytouţené izolace 

od vnějšího světa [Urry 2000], z nichţ některé mohou vysvětit například rozdíly 

v chování muţů a ţen.
133

 Patří-li však mezi tyto důvody také prestiţ nebo status, 

znamená to, ţe jsou to vlastnosti, které se snaţí jedinci pouţíváním automobilu 

vědomě a tedy v duchu racionální volby zvyšovat. 

 Ovšem otázka, zda je pouţívání auta sociálně diferencující praxí, je o něco 

sloţitější [Bourdieu 1998], mimochodem také proto, ţe sociální prostor, ke 

kterému tato praxe můţe odkazovat, není vnímán všemi stejně a ţe o něm lidé 

nedokáţí konzistentně hovořit. Navíc analýza nepotvrdila, ţe pouţívání auta 

souvisí s různou úrovní vzdělání jako stěţejním měřítkem kulturního kapitálu a 

druhým podstatným rysem sociálního postavení [Bourdieu 1998]. Nikdo 

z dotazovaných samozřejmě nemluví o tom, ţe jezdí nebo chce jezdit autem, aby 

ukázal, ţe patří k vyšší sociální skupině nebo třídě, a to i kdyţ je majitelem 

krásného, rychlého a promyšleného stroje, jehoţ pouţívání mu přináší zvláštní 

potěšení. Uvaţujeme-li tedy o vysvětlení volby auta ve Veblenově smyslu, nikdo 

není ochoten ostentativní a tedy vědomě účelový motiv pouţívání auta přiznat. 

Navíc ve vnímání jízdy autem jako moţné sociálně diferencující činnosti existují 

                                                 
133

 Zůstává otázkou, jakým způsobem validně a reliabilně takové kvalitativní charakteristiky 

změřit a jak se vyrovnat se skutečností, ţe se jejich vnímání mezi uţivateli a dalšími skupinami 

liší. Připomeňme, ţe v modelu náhodného uţitku jsou tyto charakteristiky obsaţené v alternativně 

specifických konstantách. 
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velké rozdíly. Ti, kteří si kaţdodenní pouţití automobilu nemohou dovolit, v něm 

spatřují silný statusový symbol. Jeho pouţívání ztotoţňují se způsobem, jakým 

ostatní dávají najevo své nadřazené postavení. Naopak ti, kteří si kaţdodenní 

pouţívání auta dovolit mohou, o něm hovoří jako o praxi z hlediska sociální 

diferenciace neutrální. Předpokládají, ţe pouţívání auta je zcela obecně rozšířené, 

samozřejmé a neproblematické. Samotným ne-pouţíváním auta se tak 

ekonomicky niţší skupiny distancují od skupin ekonomicky vyšších, ty to ale 

stejným způsobem nevnímají. Zvyk pouţívat auto a jeho naprostá samozřejmost u 

ekonomicky vyšších a středních vrstev obyvatelstva naznačuje, ţe pouţívání auta 

je přirozenou součástí jejich habitusu, kterou nevědomky reprodukují, ale nikoliv 

exkluzivní praxí, kterou by chtěli dát najevo své vyšší sociální postavení. U 

niţších příjmových skupin má tedy smysl uvaţovat o pouţívání auta jako chování 

provozovaného s cílem napodobit chování referenčních skupin, poskytnout 

„kompenzační prestiţ“ Gilroy [2001] a tedy vyvolávat pocit sociální kompetence 

a začlenění do většinové společnosti. Při snaze napodobit chování jiných skupin 

má samozřejmě symbolický význam nejen samotné pouţívání auta, ale i jeho 

velikost, typ a značka, tedy kvality, kterým se v tomto výzkumu podrobněji 

nevěnuji. 

U příslušníků ekonomických středních a vyšších vrstev ale vysvětlení 

s pomocí snahy zvýšit prostřednictvím volby uţitek neodpovídá tomu, co v datech 

pozorujeme. U nich je pouţívání auta při kaţdodenním cestování mnohdy 

nereflektovanou reprodukcí zvyku, který je součástí habitusu. Skutečnost, ţe 

pouţívání automobilu není prezentováno jako výraz jistého společenského 

postavení, zároveň naznačuje, ţe návykovost cestování automobilem (ve smyslu 

definovaném Beckerem [1997]), je u většiny lidí významnějším motivem volby 

automobilu. Tento zvyk je navíc do velké míry rezistentní vůči kaţdodenním 

zkušenostem s dopravními zácpami nebo problémy s parkováním, které jsou 

brány jako běţné okolnosti ţivota. Nenarušuje ho ale ani environmentální diskurz 

upozorňující na negativní důsledky automobilismu. Zajímavé ale je, ţe i osoby, 

které auto nepouţívají nebo ho nevlastní kvůli jeho negativním environmentálním 

dopadům, mnohdy předjímají, ţe si ho později pořídí a budou ho pouţívat, 

protoţe to bude situace vyţadovat. 
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Sféry racionality volby dopravního prostředku 

Pozorované typy chování nás upozorňují na rozdíly v orientaci jednání a ukazují, 

jak se v souvislosti s významnými ţivotními okolnostmi můţe vyvíjet cestovní 

rutina. Takovými ţivotními okolnostmi, které ovlivňují průběh kaţdodenních 

činností, nemusí být pouze stěhování, ale také změna zaměstnání nebo změny 

v ţivotním cyklu provázející péči o děti. Různé ţivotní události mohou mít 

samozřejmě různý vliv na průběh cestovní rutiny. Podstatné však je, ţe nás 

zkoumání toho, jakým způsobem změny ţivotních okolností ovlivňují cestovní 

chování, upozornilo na zásadní rozdíly v povaze cestovního chování a volby 

dopravního prostředku. Pozorované typy aktérů, kteří v různé míře zohledňují 

dopravní dostupnost, jsou tedy cestou k obecnější klasifikaci chování a jeho 

racionalitě. V pozorovaných typech chování se nehledě na dopravní prostředek, 

který lidé nejčastěji pouţívají, v různé míře projevují odlišné (ideálně typické) 

sféry racionality, k jejichţ vysvětlení se hodí různé teoretické koncepty jednání a 

o nichţ lze předpokládat, ţe se vyskytují v obecné populaci. První ze sfér 

představuje racionalitu volby dopravního prostředku na základě omezení. Druhá 

představuje sféru konzistentního ţivotního stylu, který zahrnuje nejen volbu 

dopravního prostředku, ale i charakteru bydliště. Třetí představuje volbu 

dopravního prostředku jako sféru nereflektovaného zvyku, který je součástí 

habitusu. (Obrázek 9 ukazuje, jakým způsobem se různé sféry racionality 

projevují v chování jednotlivých empirických typů.)  

  První sféra představuje omezeně racionální volbu v rámci stávajících více 

či méně omezujících podmínek, kdy jsou pro jednání rozhodující rozdíly 

v atraktivitě jednotlivých alternativ a prostorová omezení plynoucí z povahy 

bydliště, ekonomické limity a poţadavky na mobilitu spojené se zaměstnáním. 

Tato sféra racionality se projevuje v největší míře u reprezentantů III. typu  – Co 

se dá dělat, budu muset autem, ale také u reprezentantů I. typu – Mít to blízko a 

nejen na tramvaj, kteří vyhledávají dobrou dopravní dostupnost z ekonomických 

důvodů, a těch osob v II. typu – Na místě nezáleţí, stejně jedu autem a IV. typu – 

Jedu autem, přestoţe to mám blízko, kteří v souvislosti s prací potřebují hodně a 

pruţně cestovat. U všech těchto osob vysvětlují volbu dopravního prostředku 

různé typy omezení, a to dokonce kauzálním způsobem. Chování tohoto typu 

osob proto dokáţeme nejlépe vysvětlit s pomocí modelu náhodného uţitku. 
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 Druhou sféru konzistentního ţivotního stylu představuje volba dopravního 

prostředku zároveň s preferovaným typem bydliště. Tuto sféru reprezentují na 

opačných pólech příslušníci I. a II. typu, kteří preferují buď tradiční městské nebo 

suburbánní bydlení a u nichţ je volba dopravního prostředku součástí charakteru 

bydlení. Na jednom pólu stojí lidé, kteří dávají přednost bydlení v tradiční 

městské zástavbě s mnoţstvím obchodů, sluţeb a dobrou infrastrukturou 

hromadné dopravy a v souladu s malými vzdálenostmi a dobrou nabídkou sluţeb 

hromadné dopravy ji vyuţívají, chodí pěšky nebo (ve vybraných městech) jezdí na 

kole. Na opačném pólu téţe sféry racionality stojí lidé, kteří dávají přednost 

suburbánnímu bydlení ve velkém samostatně stojícím domě se zahradou. Za 

většinou pravidelných aktivit dojíţdějí autem, ale typ dojíţdění si vybrali spolu 

s typem bydliště a proto jsou s ním v zásadě spokojeni. Také chování tohoto typu 

dokáţeme nejlépe vysvětlit s pomocí modelu náhodného uţitku, nesmíme ale jeho 

výsledky interpretovat tak, ţe charakter bydliště představuje omezení volby 

dopravního prostředku a ţe tedy typ mobility determinuje. 

Poslední skupinu představuje volba auta jako sféra nereflektovaného zvyku 

a tedy jako volba nezávislá na místě bydliště a jiných omezeních. Tuto sféru 

racionality reprezentují lidé, kteří jezdí autem nehledě na to, jestli bydlí v centru 

města (IV. typ) nebo mimo něj (část II. typu, které nezáleţí na tom, kde bydlí). 

V obou případech časté či výlučné pouţívání auta nelze vysvětlit na základě 

ekonomických ani jiných omezení, ani to nevyţaduje povaha zaměstnání, ale 

pouze na základě zvyku jako nereflektovaného způsobu chování zakotveného 

v habitusu. Tento typ chování s pomocí modelu náhodného uţitku vysvětlit nelze 

a jeho jediným indikátorem v tomto modelu je příjem jednotlivce. Pokud se 

nechceme spokojit s tím, ţe je takový zvyk prostě produktem svobodné vůle nebo 

náhody, musíme svůj zájem obrátit k mechanismům reprodukce takového zvyku, 

vlivu skupinových a společenských norem nebo hodnot. To vše jsou ale otázky, 

jimţ by bylo třeba se věnovat v nějakém dalším výzkumu. 
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Obrázek 8: Sféry racionality v chování jednotlivých typů 

MĚSTO SUBURBIE

SFÉRY JEDNÁNÍ:

R
A

C
IO

N
A

L
IT

A
:

VOLBY DOPRAVNÍHO 

PROSTŘEDKU 

NA ZÁKLADĚ OMEZENÍ

KONZISTENTNÍHO

ŽIVOTNÍHO STYLU

H
A

B
IT

U
S

ZVYK 

JEZDIT AUTEM

Ib.Typ: Mít to 

blízko a nejen 

na tramvaj…

z ekonomické

nutnosti

IV. Typ: IIb. Typ: Jedu autem,

přestože to mám blízko

Na místě nezáleží,

stejně jedu autem

Ia.Typ: Mít to blízko

a nejen na tramvaj -

preferovaný městský

životní styl

III. Typ: 
Co se dá dělat,

Budu muset autem

IIa. Typ: 
Dům a auto –

preferovaný 

suburbánní

životní styl

 

 

6. Neřízená suburbanizace a ignorance dopravní dostupnosti jako příčiny 

nárůstu automobilové dopravy – interpretace výsledků kvalitativního šetření 

 

Co nám popsané typy chování, v nichţ je v různé míře důleţitá dopravní 

dostupnost, říkají o vztahu suburbanizace a stále narůstajícího objemu 

automobilové dopravy? Pokusím se to shrnout do sedmi tezí postavených na 

hlavních empirických zjištěních kvalitativního Šetření změny bydliště a volby 

dopravního prostředku. 

1) Kvalita sluţeb, nabídka škol a jejich různých typů, zdravotní péče a 

vybavenost zařízeními pro trávení volného času je v současnosti zpravidla 

horší v příměstských rezidenčních lokalitách. Proto řada lidí, kteří se do 

příměstských lokalit stěhují, nadále ponechává značnou část svých 

pravidelných aktivit umístěnou v původních destinacích, které se zpravidla 

nacházejí uvnitř městského jádra. To platí téměř vţdy v případě 

zaměstnání a večerní zábavy, ale poměrně často také škol, zdravotní péče 

a některých nákupů. 
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2) Přesto je značná část obyvatelstva ochotna přestěhovat se do lokalit s niţší 

občanskou vybaveností a horší dopravní dostupností, neboť jim to na 

druhé straně umoţňuje bydlet ve větším a lepším bytě nebo samostatném 

domě se zahradou a trávit volný čas v tišším, čistším a zdravějším 

prostředí. Při rozhodování o místě bydliště totiţ hrají významnou roli niţší 

ceny nemovitostí a nájmů ve většině lokalit vzdálených od jádra města.
134

 

3) Většina příměstských rezidenčních lokalit je hůře dopravně dostupných. 

To znamená, ţe jsou tyto lokality vzdáleny od centra města (a celého 

regionu) a ţe do nich proto vede menší počet linek hromadné dopravy, 

které jezdí navíc v delších intervalech, anebo jsou obslouţeny sluţbami 

regionálních dopravců, jejichţ jízdné není integrováno v systému tarifů 

městské hromadné dopravy. 

4) Lze identifikovat čtyři základní skupiny osob, jejichţ preference vůči 

dopravní dostupnosti vlastního místa bydliště se liší. První skupinu tvoří ti, 

pro něţ je dopravní dostupnost důleţitým kritériem volby nového místa 

bydliště a bydlí proto v kompaktní městské zástavbě, protoţe buď neumějí 

řídit, nemohou si dovolit řídit, anebo nechtějí řídit. Z těchto důvodů jezdí 

hromadnou dopravou, na kole, nebo chodí pěšky. Osoby zařazené do 

druhé skupiny nezajímá dopravní dostupnost místa bydliště, protoţe stejně 

jezdí autem. Vysvětlením jejich silného pozitivního postoje k pouţívání 

automobilu můţe být potřeba pruţně si volit cíle a čas cest, protoţe svou 

práci nevykonávají na jednom místě. Třetí skupinu tvoří osoby, které sice 

deklarují, ţe dopravní dostupnost je důleţitým kritériem volby místa 

bydliště, ale ve skutečnosti ji při stěhování nezohledňují. V důsledkem 

nenaplnění jejich očekávání v podobě neúměrného prodlouţení času 

vynakládaného na cestování a většímu nepohodlí při cestování hromadnou 

dopravou tyto osoby začnou buď častěji pouţívat automobil, nebo velmi 

pečlivě plánovat své cesty. Ztrácí tak svobodu rozhodnout se, kdy 

cestovat, a jezdí-li naopak autem jako spolujezdci, také jak a s kým 

cestovat. Čtvrtou skupinu tvoří osoby, které sice bydlí v kompaktní 

městské zástavbě, kde je dobrá jak dopravní dostupnost i občanská 

vybavenost, ale přesto jezdí autem. Vysvětlení jejich volby dopravního 

                                                 
134

 Výjimkou jsou některé čtvrti s tzv. dobrou adresou, např. Klánovice, v nichţ jsou ceny 

nemovitostí naopak výrazně vyšší. 
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prostředku je stejné jako u druhé skupiny. Buď potřebují kvůli zaměstnání 

více a pruţně cestovat, nebo je jízda autem zvykem silně zakotveným 

v jejich habitusu. 

5) Zatímco osoby z druhé a čtvrté skupiny pouţívají automobil záměrně a 

jeho pouţívání je v souladu s jejich postoji, osoby ve třetí skupině 

pouţívají automobil jako vynucený způsob kompenzace jinak ještě 

mnohem horších dopadů změny bydliště na mnoţství času, který by 

museli věnovat cestování. Vztah mezi jejich skutečným cestovním 

chováním a postoji (stanovenými preferencemi) k pouţívání jednotlivých 

dopravních prostředků je o poznání slabší. Naopak je u nich ale silný vztah 

mezi objektivní dopravní dostupností, která v jejich případě představuje 

skutečně restriktivní podmínky, a chováním. 

6) Nehledě na to, zda je to uvědomělou součástí ţivotního stylu, skutečná 

ochota mnoha lidí odstěhovat se do rezidenčních lokalit s horší dopravní 

dostupností a přijmout nárůst v mnoţství času vynakládaného na cestování 

je jedním z podstatných faktorů, který ve svém důsledku vede k nárůstu 

individuální automobilové dopravy. Preference dobré dostupnosti sluţeb a 

pravidelných aktivit na straně jedné a opomíjení horší dostupnosti při 

volbě místa bydliště na straně druhé je tím mechanismem, který spojuje 

různé sídelní formy (městské versus příměstské) s nárůstem individuální 

automobilové dopravy. Suburbánní bydlení však není jediným faktorem 

vysvětlujícím automobilovou dopravu. Je to také zvyk jezdit autem i u 

osob, které bydlí v centrálních oblastech, a který nelze vysvětlit jinak neţ 

podobou jejich habitusu.  

7) Pro další výzkum zůstává nicméně nezodpovězena otázka, jakým 

způsobem ochota bydlet v hůře vybavených a dostupných příměstských 

lokalitách ovlivňuje další rozpínání měst a kde existuje hranice 

(vzdálenost), za níţ si developeři nemohou být jisti, ţe se jejich rezidenční 

projekty setkají s dostatečnou poptávkou. 

 

Závěry této empirické studie o okolnostech stěhování poněkud problematizují 

představu, ţe atraktivita území v podobě dobré dopravní dostupnosti motivuje 

jednotlivce k tomu, aby se do něj přestěhovali anebo do něj dojíţděli, a tedy 

k jeho většímu územnímu rozvoji [např. Wegener 2004]. Wegener [2004, 2006] 
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vztah mezi typem územního rozvoje a objemem dopravy shrnuje do kruhového 

schématu zachycujícího vliv v obou směrech (viz níţe). 

 

Obrázek 9: Kruh zpětného působení vyuţití území a dopravy  

          (The land-use transport feedback cycle)  

 

Zdroj: Wegener [2006] 

 

Podle tohoto schématu vede atraktivita lokalit developery k výstavbě bydlení a 

ovlivňuje tak rozhodnutí domácností o tom, kde bydlet. Stěhování ovlivňuje 

rozhodování jedinců o tom, kde realizovat pravidelné činnosti. Umístění aktivit 

vzhledem k (novému) místu bydliště ovlivňuje dlouhodobá rozhodnutí ohledně 

vlastnictví automobilů či předplatného na hromadnou dopravu. Zda jedinec či 

domácnost vlastní automobil nebo více automobilů anebo časové předplatné na 

hromadnou dopravu, ovlivňuje jeho kaţdodenní volby, zda cestovat, kam 

cestovat, s kým, kdy a kudy. Všechna tato rozhodnutí tedy zprostředkovaně 

ovlivňují cestovní čas, vzdálenost cest a náklady. Relativní rozdíly mezi těmito 

charakteristikami volby dopravního prostředku se promítají do percepce dopravní 

dostupnosti místa bydliště i ostatních navštěvovaných destinací. 

Hlavní determinantou individuálního cestovního chování je tak podle 

Wegenerova schématu atraktivita území, daná jeho dopravní dostupností. Jak ale 

naznačují výsledky našeho empirického šetření, atraktivita rezidenční lokality je 

nehledě na dopravní dostupnost dána mnoha jinými faktory. Jak jsme viděli, při 

výběru nového domu nebo bytu rozhodují především charakteristiky nemovitosti, 
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které si jedinci za dostupné finanční prostředky mohou dovolit. To znamená, ţe 

atraktivita rezidenční lokality můţe být teoreticky dána dobrým dopravním 

spojením, kvalitou zastavěného území s veřejnými prostranstvími, dobrou 

občanskou vybaveností, kvalitou architektury i provedení staveb. V praxi ale 

atraktivitu lokalit a poptávku po nich spíše určují relativně niţší ceny stavebních 

pozemků a na nich postavených nemovitostí. Osoby, které zde ale nakonec bydlí, 

cestují, i kdyţ je to pro ně relativně obtíţné, a jak vidíme, spíše autem, neţ 

hromadnou dopravou. 

Problém atraktivity vnímané primárně prostřednictvím cen ostatně posilují 

sama zastupitelstva městských částí a obcí. Často s cílem dosaţení maximálního 

zisku při prodeji rezidenčních pozemků na svém území usilují o výstavbu 

maximálního počtu bytových jednotek na úkor tvorby veřejných prostor 

vyuţívaných k odpočinku nebo pro sluţby občanské vybavenosti. Zastupitelé si 

často neuvědomují, ţe kvalitě rezidenčních lokalit by mohla ve výsledku 

odpovídat i konečná cena nemovitostí, ale také objem pravidelných činností, které 

budou místní obyvatelé (moci) vykonávat v místě bydliště anebo za kterými 

budou naopak dojíţdět do centra města. Ostatně diskuze o kvalitativních 

charakteristikách nových rezidenčních lokalit se ve veřejném diskurzu objevují 

teprve v posledních letech. 

Co se týče rozhodování developerů, jejichţ rozhodování ale stojí mimo 

oblast zájmu této práce, zůstává otázkou, nakolik je častá volba lokalit s niţšími 

cenami stavebních pozemků ovlivněna také neschopností získat stavební pozemky 

v kompaktní městské zástavbě s lepší dopravní dostupností. Kolem prodeje 

pozemků ve vlastnictví obcí se totiţ velmi často objevují spekulace o  

netransparentním územním plánování či korupci. Tyto námitky zazněly např. při 

plánování a realizaci tras významných dopravních staveb, jakými jsou kolejové 

spojení Letiště Praha - Ruzyně s centrem města nebo umístění konečné stanice 

trasy metra C – Letňany. Ať jiţ se jedná o úmysl či o nekompetenci při plánování 

územního rozvoje, umístění rezidenčních projektů do lokalit vzdálených od města, 

kde je navíc špatná či ţádná dopravní infrastruktura a nedostatečná občanská 

vybavenost, ovlivňuje dlouhodobá rozhodování jednotlivců o umístění bydliště a 

v důsledku toho i způsob cestování. A právě tato dlouhodobá rozhodnutí jsou 

zčásti zodpovědná za negativní dopady osobní automobilové dopravy. 
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7. Shrnutí 

 

Pozorované typy chování odkrývají rozdíly v orientaci jednání a ukazují, jak se 

v souvislosti s významnými ţivotními okolnostmi můţe vyvíjet cestovní rutina. 

Takovými ţivotními okolnostmi, které ovlivňují průběh kaţdodenních činností, 

nemusí být pouze stěhování, ale také změna zaměstnání nebo změny v ţivotním 

cyklu provázející péči o děti. Různé ţivotní události mohou mít samozřejmě různý 

vliv na průběh cestovní rutiny. Podstatné však je, ţe nás zkoumání toho, jakým 

způsobem změny ţivotních okolností ovlivňují cestovní chování, upozornilo na 

zásadní rozdíly v povaze cestovního chování a volby dopravního prostředku. 

V pozorovaných ideálních typech chování se nehledě na dopravní prostředek, 

který lidé nejčastěji pouţívají, v různé míře projevují odlišné sféry racionality, 

k jejichţ vysvětlení se hodí různé teoretické koncepty jednání a o nichţ lze 

předpokládat, ţe se vyskytují v obecné populaci. První z nich představuje 

racionalitu volby dopravního prostředku na základě omezení. Druhá představuje 

sféru konzistentního ţivotního stylu, který zahrnuje nejen volbu dopravního 

prostředku, ale i charakteru bydliště. Třetí představuje volbu dopravního 

prostředku jako sféru nereflektovaného zvyku, který je součástí habitusu.  

  První sféra představuje omezeně racionální volbu v rámci stávajících více 

či méně omezujících podmínek, kdy jsou pro jednání rozhodující rozdíly 

v atraktivitě jednotlivých alternativ a prostorová omezení plynoucí z povahy 

bydliště, ekonomické limity a poţadavky na mobilitu spojené se zaměstnáním. 

Tato sféra racionality se projevuje v největší míře u reprezentantů III. typu  – Co 

se dá dělat, budu muset autem, ale také u reprezentantů I. typu – Mít to blízko a 

nejen na tramvaj, kteří vyhledávají dobrou dopravní dostupnost z ekonomických 

důvodů, a těch osob v II. typu – Na místě nezáleţí, stejně jedu autem a IV. typu – 

Jedu autem, přestoţe to mám blízko, kteří v souvislosti s prací potřebují hodně a 

pruţně cestovat. U všech těchto osob vysvětlují volbu dopravního prostředku 

různé typy omezení a to dokonce kauzálním způsobem. Chování tohoto typu osob 

proto dokáţeme nejlépe vysvětlit s pomocí modelu náhodného uţitku. 

 Druhou sféru konzistentního ţivotního stylu představuje volba dopravního 

prostředku zároveň s preferovaným typem bydliště. Tuto sféru reprezentují na 

opačných pólech příslušníci I. a II. typu, kteří preferují buď tradiční městské nebo 

suburbánní bydlení a u nichţ je volba dopravního prostředku součástí charakteru 
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bydlení. Buď člověk dává přednost bydlení v tradiční městské zástavbě 

s mnoţstvím obchodů, sluţeb a dobrou infrastrukturou hromadné dopravy a 

v souladu s malými vzdálenostmi a dobrou nabídkou sluţeb hromadné dopravy ji 

vyuţívá, chodí pěšky, nebo (ve vybraných městech) jezdí na kole. Na opačném 

pólu téţe sféry racionality stojí lidé, kteří dávají přednost suburbánnímu bydlení 

ve velkém samostatně stojícím domě se zahradou. Za většinou pravidelných 

aktivit dojíţdějí autem, ale typ dojíţdění si vybrali spolu s typem bydliště, a proto 

jsou s ním v zásadě spokojeni. Také chování tohoto typu dokáţeme nejlépe 

vysvětlit s pomocí modelu náhodného uţitku, nesmíme ale jeho výsledky 

interpretovat tak, ţe charakter bydliště představuje omezení volby dopravního 

prostředku a ţe tedy typ mobility determinuje. 

Poslední skupinu představuje volba auta jako sféra nereflektovaného 

zvyku, a tedy jako volba nezávislá na místě bydliště a jiných omezeních. Tuto 

sféru racionality reprezentují lidé, kteří jezdí autem nehledě na to, jestli bydlí 

v centru města (IV. typ) nebo mimo něj (část II. typu, které nezáleţí na tom, kde 

bydlí). V obou případech časté či výlučné pouţívání auta nelze vysvětlit na 

základě ekonomických ani jiných omezení, ani to nevyţaduje povaha zaměstnání, 

ale pouze na základě zvyku jako nereflektovaného způsobu chování zakotveného 

v habitusu. Tento typ chování s pomocí modelu náhodného uţitku vysvětlit nelze 

a jeho jediným indikátorem v tomto modelu je příjem jednotlivce. Pokud se 

nechceme spokojit s tím, ţe je takový zvyk prostě produktem svobodné vůle nebo 

náhody, musíme svůj zájem obrátit k mechanismům reprodukce takového zvyku, 

vlivu skupinových a společenských norem nebo hodnot. To vše jsou ale otázky, 

jimţ by bylo třeba se věnovat v nějakém dalším výzkumu. 
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ZÁVĚR 

 

 

Hlavním cílem mého výzkumu bylo odpovědět na otázky, co vysvětluje volbu 

dopravního prostředku, který lidé pouţívají při pravidelných cestách, a jakou roli 

při rozhodování hrají prostorové charakteristiky bydliště, neboli jak se volba 

dopravního prostředku liší u rezidentů center měst a suburbií. Přičemţ jsem se při 

zkoumání omezila pouze na způsoby cestování dospělého městského obyvatelstva 

České republiky.  

Důvody, proč se zabývat kaţdodenním cestováním, jsou dle mého názoru 

dva. Tím prvním důvodem je, ţe jednotlivci ţijící v současné době ve velkých 

západních městech stráví cestováním velké mnoţství času a vynaloţí na něj 

mnoho finančních prostředků a dle stávajících poznatků není příliš 

pravděpodobné, ţe by se v tomto ohledu v budoucnosti něco změnilo. Druhým 

důvodem pro studium kaţdodenní mobility jsou dopady dopravy jako agregátu 

kaţdodenního pohybu jednotlivců na vzhled moderních měst a městské 

společnosti. Přestoţe je doprava nezbytnou podmínkou pro zajištění 

hospodářských i volnočasových aktivit jednotlivců, způsobuje řadu 

environmentálních problémů v podobě emisí, hluku a nároků na volný prostor a 

energii. Na otázku volby dopravního prostředku se při studiu mobility omezuji 

proto, ţe je klíčová pro reflexi environmentálních problémů současných 

západních měst a úvah o tom, zda bude individuální dopravování ve stávajícím 

rozsahu moţné v budoucnu, i kdyby došlo například k radikálnímu nárůstu cen 

ropy, sníţení jistoty jejích dodávek nebo velkému zchudnutí naší společnosti. 

 Ve své práci jsem se jen letmo dotkla některých makrospolečenských 

souvislostí, které s mobilitou a proměnnami českých měst nepochybně souvisejí. 

Patří sem například proměny pracovního trhu v souvislosti s procesy ekonomické 

transformace, evropeizace či globalizace, ale také subtilnější změny ţivotních 

cyklů v podobě narůstající individualizace nebo jiné proměnny hodnot či norem. 

Jsem si vědoma toho, ţe se jedná o fenomény relevantní. Nicméně vzhledem 

k tomu, ţe je má práce zaloţena na empirickém výzkumu konkrétního typu 

jednání, věnovala jsem makrostrukturálním souvislostem pozornost pouze do té 

míry, do jaké bylo moţné tyto koncepty operacionalizovat a tedy vyuţít v jednom 

či druhém typu předkládané analýzy dat. 



 174 

 Má práce je příspěvkem k dynamicky se rozvíjejícím oborům sociologie 

mobility a dopravy a z časti také k sociologii bydlení. Volba metodologie v této 

práci je zaloţena na předpokladu, ţe přestoţe je volba dopravního prostředku 

rutinním sociálním jednáním, lze ji povaţovat za alespoň zčásti racionální. Přitom 

není nutné předpokládat, ţe jedinec pokaţdé, předtím neţ jedná, zvaţuje všechny 

dostupné alternativy, ani ţe má úplné informace. Za racionální stačí povaţovat 

pouze pravidla uloţená na základě předchozích zkušeností v příručním vědění a 

způsob, jakým jsou příslušná pravidla uplatňována na analogické situace. Přesto 

nebo právě proto, ţe není racionalita typickým rysem kaţdodenního jednání, 

snaţím se individuální mobilitě porozumět tím, ţe volbu dopravního prostředku 

zařadím do schématu lidských motivů, prostředků a cílů, a tedy kategorií lidského 

jednání. Jako výzkumník hledající aktuální porozumění se snaţím zrekonstruovat 

typy lidského myšlení provázející kaţdodenní mobilitu, a to v kontextu 

konkrétních podmínek a situačních omezení. Model náhodného uţitku, ze kterého 

vycházím v kvantitativní analýze dat, pak stojí pouze na předpokladu, ţe 

jednotlivec s největší pravděpodobností volí alternativu, která mu přináší největší 

uţitek, a tedy představě omezené racionality. Přitom kromě ušetřeného času a 

nákladů přispívá k uţitku i pohodlí, soukromí, pocity osvobození, zplnomocnění, 

moci nebo síly, které pouţití toho kterého dopravního prostředku přináší. 

Volbu dopravního prostředku zkoumám ze dvou perspektiv: a) statistické a 

b) behaviorální. Statistická analýza zaloţená na modelu náhodného uţitku a 

vyuţívající multinomického modelu logit přináší statický pohled na volbu 

dopravního prostředku. S její pomocí vysvětluji volbu dopravního prostředku na 

základě situačních omezení a rozdílů mezi společenskými skupinami. Rozdíly 

v chování společenských skupin jsou z velké části projevem toho, ţe situační 

omezení dopadají na některé společenské skupiny ve větší a na jiné v menší míře. 

Neboli pro různé skupiny jsou různé cestovní alternativy, např. auto, relativně 

méně výhodné neţ pro jiné. Statistická analýza tedy v kvantifikované podobě 

popisuje souvislosti mezi cestovním chováním, moţnostmi a zázemím příslušníků 

různých společenských skupin. Podle dostupných měkkých proměnných odhaluje 

i rozdíly mezi skupinami, které jsou tvořeny „pouze“ různými preferencemi 

ţivotního stylu a s ním spojenými typy mobility. Protoţe s pomocí statistické 

analýzy nedokáţi vysvětlit, jakým způsobem situační omezení ve skutečnosti u 

těch či oněch osob vedou k určitému typu jednání, ani tu část jednání, kterou 
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s pomocí omezení vysvětlit nelze, doplňuji ho o kvalitativní šetření, které 

poskytuje potřebné behaviorální vysvětlení. Výsledky této analýzy vyuţívající 

biografické a polostrukturované rozhovory o okolnostech změny místa bydliště 

ukazují, ţe dopravní dostupnost hraje pro různé typy obyvatelstva při rozhodování 

různě velkou roli. Kvalitativní analýza zároveň osvětluje kauzální mechanismus, 

v němţ podmínky či omezení vedou ke změně vzorců chování uloţených v balíku 

příručního vědění, z něhoţ jsou pak při analogických situacích rutinně vybírány. 

Popsaný mechanismus adaptace rutiny na situační omezení ukazuje, ţe i přesto, ţe 

se při volbě dopravního prostředku nepochybně jedná o automatizované jednání, 

lze ho poměrně spolehlivě vysvětlit s pomocí modelů, které předpokládají 

omezenou racionalitu. Nicméně ani tak nelze cestovní chování u některých osob 

vysvětlit jinak neţ nereflektovanou reprodukcí zvyku jako přirozené součásti 

určitého habitusu. Výsledky empirické analýzy obou typů odhalují, jak moc se 

způsoby volby dopravního prostředku a vliv jednotlivých determinant u různých 

společenských skupin liší. Velkou heterogenitu jednání jsem se proto pokusila 

systematizovat s pomocí typologie aktérů a odlišných sfér racionality, které se u 

nich při volbě dopravního prostředku dominantě projevují. Vytvoření takové 

systematizace je nezbytné pro určení klíčových faktorů nárůstu a poklesu 

individuální automobilové dopravy a případnou identifikaci motivačních či 

regulačních mechanismů, které mohou být účinné při omezování rostoucího 

objemu automobilové dopravy. Díky vytvořené typologii dominantních sfér 

racionality je předkládaná analýza volby dopravního prostředku zároveň 

příkladem testování různých konceptů sociologické teorie. 

Shrneme-li oba typy poznatků v této práci, můţeme tvrdit, ţe kaţdodenní 

volba dopravního prostředku je z velké části vysvětlena řadou omezení, která 

jedinci zpravidla nedokáţí ovlivnit. Prvním z omezení volby dopravního 

prostředku je mnoţství času a finančních prostředků, které má jedinec k dispozici. 

Přesněji řečeno, je-li ostatní stejné, volí lidé při pravidelných cestách dopravní 

prostředek, jímţ je cesta rychlejší a na jehoţ vyuţití je třeba vynaloţit méně 

peněz. Dále jsou to sluţby hromadné dopravy, občanská vybavenost bydliště a 

povaha zaměstnání a s ní spojené poţadavky na flexibilní mobilitu, co vysvětluje, 

proč někdo jede autem a jiný hromadnou dopravou. Takový typ zdánlivě 

pruţných mobilitních vzorců, který je vynucen poţadavky okolí, ale jedinci 

nepřináší svobodu, ale naopak ho omezuje. Z finančního hlediska volbu 
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dopravního prostředku limitují na jedné straně rozdíly v nákladech mezi různými 

dopravními prostředky, na druhé osobní příjem jednotlivce. Rozdíly ve finančních 

nákladech ovlivňují u bohatých lidí uţitek spojený s cestou autem méně. Jinak 

řečeno, bohatí lidé náklady, stejně jako ostatní typy omezení, mohou do jisté míry 

ignorovat, a to také mnohdy činí. 

Dále volbu dopravního prostředku vysvětluje občanská vybavenost a 

úroveň infrastruktury hromadné dopravy v místě bydliště. Lidé ţijící v lokalitách, 

v nichţ se nachází menší mnoţství obchodů, úřadů, škol, atd., častěji cestují 

autem neţ prostředky hromadné dopravy, na kole či pěšky. Evidentně existují 

aktivity, které se kaţdý snaţí vykonávat a které na mobilitu rezidentů hůře 

vybavených lokalit kladou specifické poţadavky. Lidé, kteří bydlí v lokalitách 

s horší občanskou vybaveností, vozí své blízké nebo nákupy na delší vzdálenosti, 

neboť kvůli horší nabídce vykonávají větší část kaţdodenních činností mimo 

bydliště. Protoţe je auto pro převáţení nákladu a dalších osob nejpohodlnější a 

někdy i nejlevnější, cestují lidé s bydlištěm v hůře vybavených lokalitách častěji 

autem, a to jako řidiči i jako spolujezdci. Na jejich chování mají tudíţ trvání cesty 

a náklady menší vliv. Podobné je to s nabídkou infrastruktury a sluţeb hromadné 

dopravy. Kromě trvání cesty vysvětluje totiţ volbu dopravního prostředku interval 

spoje hromadné dopravy, který můţe jedinec vyuţít. Tam, kde jsou intervaly 

hromadné dopravy delší, pojedou lidé spíše jiným dopravním prostředkem. 

Zároveň ale interval u většiny lidí ovlivní volbu dopravního prostředku méně neţ 

trvání cesty. Plánováním totiţ lidé dokáţí část celkového trvání cesty poměrně 

úspěšně sniţovat, a do budoucna jim v tom budou ještě více pomáhat 

komunikační technologie. Zajímavé je, ţe vzdálenost na zastávku hromadné 

dopravy volbu dopravního prostředku nevysvětluje. Pravděpodobně jsou ve 

většině městských aglomerací vzdálenosti na zastávky dostatečně malé, ani se 

navzájem příliš neliší. Vysvětlením, proč lidé, kteří bydlí na okraji měst a 

v suburbiích, jezdí častěji autem, je tedy občanská vybavenost a délky intervalů 

hromadné dopravy, a nikoliv samotná vzdálenost bydliště od centra. Domnívám 

se, ţe je tomu tak proto, ţe městské aglomerace v ČR, v nichţ byl výzkum 

proveden, nejsou tak velké a vzdálenosti mezi periferií a centrem v nich 

nedosahují více neţ pár desítek kilometrů. Proto nejsou rozdíly v cestovních 

vzdálenostech u obou typů rezidentů odlišné. 



 177 

Další a velmi silné omezení volby dopravního prostředku představuje 

povaha zaměstnání. Není to velikost úvazku, ale skutečnost, ţe dotyčný musí být 

schopen pruţně vyráţet na cesty do různých destinací anebo uskutečnit celkově 

větší počet cest. U těchto osob, i kdyţ se jedná o menší část populace, je výrazně 

větší pravděpodobnost, ţe budou řídit auto, a to nehledě na vyšší cestovní náklady 

a trvání cesty. Potřeba volně si zvolit čas odjezdu v souvislosti s prací je tím 

nejsilnějším faktorem řízení auta. Těţko bychom proto u osob typu pojišťovacího 

agenta, které jezdí autem, protoţe potřebují navštěvovat klienty na různých 

místech, hledali faktory, které by je vedly ke změně dopravního prostředku. 

Nezodpovězenou otázkou však v případě těchto osob zůstává, jakému dennímu 

mnoţství cest a různých destinací tato potřeba odpovídá. 

Z výsledků kvantitativní analýzy vidíme, ţe situační omezení dopadají v 

mnohem větší míře na osoby s niţším příjmem a ţeny. Zatímco v případě 

chudších obyvatel mají náklady větší efekt na atraktivitu té které alternativy neţ u 

lidí bohatých, u rozdílu v chování mezi pohlavími se tak jednoduché vysvětlení 

najít nepodařilo. Muţi zkrátka častěji neţ ţeny řídí nebo jezdí na kole. Platí to, i 

kdyţ zároveň kontrolujeme vliv jejich příjmu, postavení v pracovní hierarchii 

nebo potřebu pruţně volit čas a cíl cesty. Zdá se, ţe muţům řízení auta a cesta na 

kole přináší něco, co většina ţen neocení. Je moţné, ţe muţi více neţ ţeny 

preferují autonomii, soukromí, proţitky euforie, rizika, rychlosti, demonstraci síly 

nebo výkonu, které jsou typické pro řízení a cyklistiku.
 
Je ale také moţné, ţe muţi 

řídí auto, které je ve většině domácností vzácným zdrojem, častěji neţ ţeny, 

protoţe mají v rámci domácností lepší vyjednávací pozici. Zajímavé je, ţe pouţití 

ţádného dopravního prostředku nelze jednoduše spojit s vyšším či niţším 

vzděláním ani s věkem, je-li jiţ modelován vliv osobního příjmu. Nejednoznačný 

vliv na volbu dopravního prostředku má postavení jedince v pracovní hierarchii. I 

kdyţ skutečnost, ţe má jedinec v práci podřízené, zvyšuje pravděpodobnost, ţe 

bude cestovat autem, je tato proměnná korelována s osobním příjmem a náklady 

na cestu autem. Pouze část variability závislé proměnné lze proto vysvětlit 

samotným postavením v pracovní hierarchii, jako jednoho z moţných 

distinktivních aspektů statusu.  

 Přestoţe popsaná situační omezení a rozdíly mezi různými 

sociodemografickými skupinami vysvětlují velkou část variability volby 

dopravního prostředku (43 %) a vzhledem ke své objektivní (tvrdé) povaze jsou 



 178 

vhodné k predikci, snaţila jsem se vysvětlit také vliv ţivotního stylu, který lidé 

preferují. Zaměřila jsem se především na to, jakému typu bydlení a 

charakteristikám bydliště dávají lidé přednost. Důvodem je, ţe skutečné 

charakteristiky bydliště sice cestovní chování statisticky vysvětlují, to ale 

neznamená, ţe ho podmiňují. Navíc pozorujeme, ţe lidé někdy cestují určitým 

způsobem, i kdyţ jim to prostorová omezení komplikují, anebo naopak 

zvýhodňují jiné chování, neţ po jakém lidé touţí. Jak naznačují výsledky 

kvalitativního šetření, upřednostňování tradičního městského či naopak 

suburbánního bydlení uţ v sobě obsahuje určité představy o způsobech cestování. 

Ovšem odpověď na otázky, jaký je směr vztahu mezi prostorovými 

charakteristikami území, v němţ lidé cestují, a typem mobility a jakou roli v něm 

hraje preferovaný ţivotní styl, je mnohem sloţitější. Skutečně lidé s bydlištěm 

v lokalitách s dobrou občanskou vybaveností a nabídkou sluţeb hromadné 

dopravy (zpravidla v centrech měst) častěji cestují hromadnou dopravou a lidé 

bydlící v lokalitách, kde je úroveň obojího horší (předměstí), cestují častěji autem. 

Nicméně horší dopravní dostupnost a občanskou vybavenost bydliště nelze 

povaţovat za jednoznačnou příčinu častějšího pouţívání auta. Jak ukazují 

výsledky kvalitativního šetření, v jedné skupině populace jsou obě charakteristiky 

bydliště spíše důsledkem určitého ţivotního stylu zaloţeného na bydlení v domě 

se zahradou mimo město a automaticky spojeného s častým a rutinním 

pouţíváním auta. 

Přesněji řečeno, co se týče vztahu mezi upřednostňovanými 

charakteristikami bydliště (jeho dopravní dostupností a občanskou vybaveností) a 

volbou dopravního prostředku, identifikovala jsem celkem čtyři typy osob. První 

skupinu tvoří ti, pro něţ je dopravní dostupnost důleţitým kritériem volby bydliště 

a bydlí proto v kompaktní městské zástavbě, protoţe buď neumějí řídit, nemohou 

si dovolit řídit, anebo nechtějí řídit. Z těchto důvodů jezdí hromadnou dopravou, 

na kole, nebo chodí pěšky. Reprezentanti druhého jiţ jmenovaného typu dopravní 

dostupnost jako charakteristiku bydliště ignorují, protoţe stejně chtějí jezdit 

autem, anebo jeho horší dopravní dostupnost vědomě akceptují jako cenu za 

bydlení ve vlastním domě se zahradou. Bydlí tudíţ v příměstských  lokalitách 

s horší občanskou vybaveností i nabídkou sluţeb hromadné dopravy. To znamená, 

ţe i kdyby chtěli své dopravní vzorce změnit, budou jim v tom bránit malé 

frekvence spojů hromadné dopravy a špatná dostupnost sluţeb v místě bydliště. 
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Třetí skupinu tvoří osoby, které sice deklarují, ţe dopravní dostupnost je 

důleţitým kritériem (volby místa) bydliště, ale ve skutečnosti ji při stěhování 

nezohledňují. V důsledku nenaplnění jejich očekávání v podobě neúměrného 

nárůstu objemu času vynakládaného na cestování a kvůli většímu nepohodlí při 

cestování hromadnou dopravou tyto osoby začnou buď častěji pouţívat 

automobil, nebo velmi pečlivě plánovat své cesty. Ztrácí tak svobodu rozhodnout 

se, kdy cestovat, a jezdí-li autem jako spolujezdci, také jak a s kým cestovat. 

Špatná dopravní dostupnost místa bydliště pro ně tedy skutečně představuje 

situační omezení, jako příčinu změny cestovních vzorců směrem k častějšímu 

pouţívání automobilu, případně pořízení dalšího automobilu do domácnosti. Na 

zhoršení okolností souvisejících s dojíţděním se dokáţí poměrně dobře adaptovat. 

V případě, ţe by si ale zvýšení nákladů na individuální mobilitu nemohli dovolit, 

hrozí jim, ţe se dostanou se do jakési „pasti ne-mobility“, která v krajním případě 

vede k sociálnímu vyloučení. Reprezentanti čtvrtého typu jezdí často autem, 

přestoţe se jejich bydliště nachází v místě s dobrou nabídkou sluţeb hromadné 

dopravy a občanské vybavenosti, a mají tedy na výběr i mezi ostatními 

alternativami. Jejich nabídku však důsledně ignorují. 

Otázkou zůstává, co u reprezentantů druhé skupiny vysvětluje skutečnost, 

ţe ignorují v dlouhodobém rozhodnutí o místě bydliště objektivní omezení 

v podobě horší dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti, a u reprezentantů 

čtvrté skupiny, ţe naopak v krátkodobých rozhodnutích ignorují dobré podmínky 

pro pouţití jiných dopravních prostředků. Vytvoření typologie aktérů a 

identifikace odlišností mezi jednotlivými typy, které vedou k podobným otázkám, 

přesouvají pozorované cestovní chování na vyšší úroveň obecnosti a zpět 

k povaze racionality rutinního jednání. Oddělíme-li totiţ část obou skupin, jejichţ 

časté pouţívání auta vysvětluje charakter práce, která vyţaduje, aby jedinec 

pruţně volil destinace, čas dojíţďky a vůbec více cestoval, musíme hledat 

vysvětlení mimo sféru uţitku spojeného s kaţdou jednotlivou volbou. 

V pozorovaných typech chování jsou nehledě na pouţívaný dopravní prostředek 

dominantní zcela odlišné sféry racionality, k jejichţ vysvětlení se hodí různé 

teoretické koncepty jednání. První z nich představuje racionalitu volby 

dopravního prostředku na základě omezení. Druhá představuje sféru 

konzistentního ţivotního stylu, který zahrnuje nejen volbu dopravního prostředku, 
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ale i volbu charakteru bydliště. Třetí představuje volbu dopravního prostředku 

jako sféru nereflektovaného zvyku, který je součástí habitusu.  

  První sféra představuje omezeně racionální volbu v rámci stávajících více 

či méně omezujících podmínek, kdy jsou pro volbu dopravního prostředku 

rozhodující rozdíly v atraktivitě jednotlivých alternativ a prostorová omezení 

plynoucí z povahy bydliště, ekonomické limity a poţadavky na mobilitu spojené 

se zaměstnáním. Tato sféra racionality se projevuje v největší míře u 

reprezentantů III. typu – Co se dá dělat, budu muset autem, ale také u 

reprezentantů I. typu – Mít to blízko a nejen na tramvaj, kteří vyhledávají dobrou 

dopravní dostupnost z ekonomických důvodů, a těch, kteří v souvislosti s prací 

potřebují hodně a pruţně cestovat. U všech těchto osob vysvětlují volbu 

dopravního prostředku různé typy omezení, a to dokonce kauzálním způsobem. 

Chování tohoto typu osob proto dokáţeme nejlépe vysvětlit s pomocí modelu 

náhodného uţitku. 

 Druhou sféru konzistentního ţivotního stylu představuje volba dopravního 

prostředku zároveň s preferovaným typem bydliště. Tuto sféru reprezentují na 

opačných pólech příslušníci I. typu - Mít to blízko a nejen na tramvaj a II. typu – 

Na místě nezáleţí, stejně jedu autem, kteří preferují buď tradiční městské nebo 

suburbánní bydlení a u nichţ je volba dopravního prostředku součástí charakteru 

bydlení. Na jednom pólu stojí lidé, kteří dávají přednost bydlení v tradiční 

městské zástavbě s mnoţstvím obchodů, sluţeb a dobrou infrastrukturou 

hromadné dopravy a v souladu s malými vzdálenostmi a dobrou nabídkou sluţeb 

hromadné dopravy ji vyuţívají, chodí pěšky, nebo (ve vybraných městech) jezdí 

na kole. Na opačném pólu téţe sféry racionality stojí lidé, kteří dávají přednost 

suburbánnímu bydlení ve větším samostatně stojícím domě se zahradou, který se 

sice zpravidla nachází ve zdravější a zelenější lokalitě, ale s horší dopravní 

dostupností a nabídkou sluţeb občanské vybavenosti. Za většinou pravidelných 

aktivit dojíţdějí autem, ale typ dojíţdění si vybrali spolu s typem bydliště, a proto 

jsou s ním v zásadě spokojeni. Jejich dlouhodobá a krátkodobá rozhodnutí lze 

označit za racionální, protoţe všechny problémy spojené s dojíţděním lze 

povaţovat za výsledek jejich vědomého kompromisu mezi cestováním a 

bydlením. Ostatně, kdyţ uţ se přestěhují, je volba auta vzhledem k horší nabídce 

sluţeb hromadné dopravy často nejvýhodnější alternativou. Také chování tohoto 

typu dokáţeme nejlépe vysvětlit s pomocí modelu náhodného uţitku, nesmíme ale 
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jeho výsledky interpretovat tak, ţe charakter bydliště představuje omezení volby 

dopravního prostředku a ţe tedy typ mobility determinuje. 

Poslední skupinu představuje volba auta jako sféra nereflektovaného 

zvyku, a tedy jako volba nezávislá na místě bydliště a jiných omezeních. Tuto 

sféru racionality reprezentují lidé, kteří jezdí autem bez ohledu na to, jestli bydlí 

v centru města (IV. typ), nebo mimo něj (část II. typu, které nezáleţí na tom, kde 

bydlí). V obou případech časté či výlučné pouţívání auta nelze vysvětlit na 

základě ekonomických ani jiných omezení, ani to nevyţaduje povaha zaměstnání, 

ale pouze na základě zvyku, jako nereflektovaného způsobu chování zakotveného 

v habitusu [Bourdieu 1998]. Tento typ chování s pomocí modelu náhodného 

uţitku vysvětlit nelze a jeho jediným indikátorem v tomto modelu je příjem 

jednotlivce. Pokud se nechceme spokojit s tím, ţe je takový zvyk prostě 

produktem svobodné vůle nebo náhody, musíme svůj zájem obrátit 

k mechanismům reprodukce takového zvyku, vlivu skupinových a společenských 

norem nebo hodnot. To vše jsou ale otázky, jimţ by bylo třeba se věnovat 

v nějakém dalším výzkumu. Přestoţe má sociologie velký zájem právě o 

skupinové a společenské normy a rozdíly v habitusu, snaţila jsem se v této práci 

ukázat, ţe se nemusí jednat o dominantní faktory volby dopravního prostředku. 

Nicméně je při jejím vysvětlení podstatné, ţe většina těch, kteří často 

cestují autem, vnímají individuální automobilovou dopravu jako něco 

samozřejmého, obecně rozšířeného a zcela neproblematického. A to i přesto, ţe 

mají všichni zkušenosti s dopravními zácpami, problémy s parkováním, 

nehodami, stresem, hlukem a smogem, které jsou navíc v běţné konverzaci i 

mediálním diskurzu na kaţdodenním pořádku. Jakousi normalizaci ve vnímání 

nepříjemných okolností spojených s pouţíváním auta nenabourává příliš ani 

diskurz trvale udrţitelného rozvoje či důsledků automobilismu pro změny 

klimatu. Naopak k ní přispívá pocit, ţe nás můţe uzavření do „napůl soukromé 

auto-mobilní kapsle“ [Urry 2000], v níţ si lze pobyt všemoţně zpříjemnit [Bull 

2004], od negativních aspektů mobility uchránit. Zvyk pouţívat auto a jeho 

naprostá samozřejmost u některých příslušníků ekonomicky vyšších a středních 

vrstev obyvatelstva naznačuje, ţe pouţívání auta je spíše neţ exkluzivní praxí, 

kterou by chtěli dát najevo své vyšší sociální postavení, přirozenou součástí jejich 

habitusu, kterou nevědomky reprodukují. Spíše niţší příjmové skupiny vnímají 

pouţívání auta jako sociálně diferencující chování, a proto by ho mohli chtít 
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napodobit s cílem posílit svou sociální kompetenci a začlenění do většinové 

společnosti. Při této snaze má ale symbolický význam nejen samotné pouţívání 

auta, ale i jeho velikost, typ a značka. 

Popsané výsledky empirického zkoumání jasně ukazují, nakolik je volba 

dopravního prostředku sloţité a značně diferencované jednání, které nelze 

bezezbytku popsat s pomocí jediného univerzálního modelu. Přesto se i u tak 

heterogenního typu jednání podařilo empirické poznatky systematizovat a 

identifikovat jeho dominantní rysy v podobě odlišných sfér racionality. Z hlediska 

praktického vyuţití prezentovaných výsledků je podstatné, ţe tam, kde se 

v jednání uplatňují různé sféry racionality volby dopravního prostředku, mají 

rozhodující roli různé faktory nárůstu či naopak poklesu individuální dopravy 

V souladu se třemi sférami racionality mezi ně patří: a) rozdíly v charakteristikách 

jednotlivých dopravních alternativ a z nich plynoucí atraktivitě související 

s individuálními ekonomickými a pracovními omezeními, b) skutečná ochota 

mnoha lidí bydlet v rezidenčních lokalitách s horší dopravní dostupností a úrovní 

sluţeb a c) zvyk pouţívat automaticky auto nehledě na okolnosti, jako přirozenou 

součást habitusu ekonomických středních a vyšších vrstev. Odlišení těchto faktorů 

má různé implikace, kudy se mohou ubírat úvahy o tom, jakým způsobem 

stávající trend nárůstu automobilové dopravy a jeho negativních důsledků zvrátit. 

Co se týče prvního faktoru, výsledky mého šetření naznačují, ţe pro 

případnou snahu sníţit objem individuální automobilové dopravy existuje stále 

prostor v podobě celé řady motivačních či regulačních opatření. Ty mohou nejen 

cenou, jako je tomu v případě mýtného pro vjezd do center měst, ale například 

sníţením dostupnosti parkovacích míst nebo jejím zpomalením změnit stávající 

atraktivitu osobní automobilové dopravy. Víme totiţ, ţe u většiny těch, kteří 

nemusejí dojíţdět kvůli práci do mnoha různých destinací, hrají nezanedbatelnou 

roli rozdíly v trvání cest a relativních nákladech na pouţití jednotlivých 

dopravních prostředků. Při jakékoliv cenové regulaci je však třeba uvědomit si, ţe 

vţdy dopadá s větší silou na chudé neţ bohaté. Budou to totiţ vţdy oni, kteří 

budou v takových případech nuceni své chování změnit. Cenová regulace 

automobilové dopravy můţe vést aţ k neţádoucímu sociálnímu vyloučení 

chudších vrstev bydlících v místech se špatnou nabídkou alternativních způsobů 

dopravy. Rozdíly v mobilitě různých sociálních skupin by mohly být navíc ještě 

výraznější, pokud by se změnily stávající podmínky, které rozvoj individuální 
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automobilové dopravy umoţňují. Ten totiţ stojí na velkém bohatství západních 

společností a je bytostně závislý na relativně nízkých cenách ropy a stabilitě jejích 

dodávek. V dlouhodobém horizontu tomu tak moţná vţdy nemusí být. Z hlediska 

negativních sociálních dopadů je proto vhodnější automobilovou dopravu 

regulovat například zmíněnou úpravou podmínek pro parkování či zpomalení 

průjezdu, a tedy způsoby, které dopadají stejnou měrou na bohaté i chudé. Na 

druhé straně, uvaţujeme-li o faktorech, které mohou v budoucnu změnit 

atraktivitu jednotlivých dopravních alternativ v delším časovém horizontu, pak 

nelze pominout ani neustálý rozvoj alternativních pohonných technologií a paliv. 

Jejich rozvoj totiţ můţe výrazně ovlivnit jejich relativní atraktivitu kvůli 

výrazným změnám nákladů na jejich pouţití. Je jen otázkou, zda nové technologie 

pouţívání automobilu v porovnání s alternativními způsoby dopravy zlevní nebo 

zdraţí.  

V případě druhého faktoru rozvoje individuální automobilové dopravy je 

podstatnou otázkou, co ovlivňuje v současnosti rozšířenou preferenci 

suburbánního bydlení neoddělitelně spjatého s dojíţděním autem. Nehledě na 

důvody, postoje či symbolické významy je totiţ skutečná ochota mnoha lidí 

bydlet v rezidenčních lokalitách s horší dopravní dostupností tím, co ve svém 

důsledku vede k nárůstu individuální automobilové dopravy. Závěry empirické 

studie o okolnostech stěhování totiţ poněkud problematizují představu, ţe 

atraktivita území v podobě dobré dopravní dostupnosti motivuje jednotlivce k 

tomu, aby se do něj přestěhovali anebo do něj dojíţděli, a tedy k většímu 

územnímu rozvoji [Wegener 2006]. V praxi totiţ atraktivitu lokalit vyjádřenou 

poptávkou po nich určují spíše násobně niţší ceny stavebních pozemků a na nich 

postavených nemovitostí neţ kvalita zastavěného území s veřejnými 

prostranstvími, dobrou občanskou vybaveností, kvalitou architektury nebo 

provedením jednotlivých staveb. Osoby, které zde ale nakonec bydlí, musejí 

stejně jako všichni ostatní cestovat, i kdyţ je to pro ně relativně obtíţnější, a jak 

vidíme, spíše autem neţ hromadnou dopravou. Je tedy suburbanizace nutným a 

konečným směrem vývoje českých měst nebo pouze přechodnou fází jejich 

vývoje [van den Berg 1982 in Friedrichs 1995]? Můţe se totiţ zdát, ţe před sebou 

máme budoucnost, v níţ se města neustále rozpínají do šířky, a v důsledku toho, 

ţe lidé dávají přednost samostatně stojícímu domu se zahradou, se z okrajů měst 

valí stále větší mnoţství aut. A většina z nás je s takovou vizí budoucnosti 
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spokojena nebo alespoň smířena. Volbu bydliště mimo kompaktní městskou 

zástavbu ale není moţné chápat jen jako výsledek touhy, nýbrţ také nutnosti. 

Volba ţivotního stylu je totiţ ovlivněna také celou řadou strukturálních podmínek, 

jimţ jsem se v této práci explicitně nevěnovala a které mohou být relevantní. Na 

jedné straně jsou to normativní vzory nebo diskurzy, co bydlení mimo město a 

individuální dojíţdění autem v současné době činí pro mnohé vyhledávaným. 

Nemusí se ale jednat o ţivot politických či jiných celebrit, co nám dennodenně 

sděluje, ţe je tento způsob ţivota a s ním spojená individualizace mobility zcela 

normální. Spíše je to kaţdodenní praxe rodiny a okolí, která takový dojem 

nenápadně vytváří. Na druhé straně jsou to ale násobně niţší ceny nemovitostí, 

které kladou rovnítko mezi samostatně stojící dům se zahradou za městem a menší 

byt, který navíc stojí ve čtvrti s nedostatkem zeleně, velkým provozem na ulicích, 

zvýšenou hladinou hluku a prachu. Nejen stávající hodnoty a kulturní vzory, ale i 

ekonomické, politické a technologické podmínky pokračující suburbanizaci spíše 

nahrávají. Stejně jako např. van den Berg [1982 in Friedrichs 1995] se domnívám, 

ţe bez politiky vytvářející příznivou podobu vnitřních částí měst pro ţivot i 

rekreaci a intenzivní veřejné diskuze o negativních důsledcích suburbánního 

bydlení v podobě obtíţné mobility lze stěţí zpomalení popisovaného trendu 

alespoň odstartovat. Dosud jsou totiţ cíle dopravní politiky a politiky bydlení, 

jejichţ zájmy jsou jak vidno v těsné souvislosti, zcela odděleny. Giddens [1976] 

sice tvrdí, ţe ke změně struktur přispívá pouze aktivní jedinec, to však 

neznamená, ţe mu k ţádoucímu směru není třeba pomoci. Chceme-li, aby co 

nejvíce lidí bydlelo v městské zástavbě, aniţ bychom prosazovali přísnou regulaci 

cen bydlení, je třeba aktivně prosazovat politiku, která zlepší podmínky pro 

bydlení, cestování a sociální infrastrukturu uvnitř města, a to díky sanacím 

veřejných prostor, rozšíření zelených ploch a zlepšení kvality ovzduší, a přiláká 

tak nové obyvatele do center měst. Doufejme, ţe takové politiky a snad i snahy 

jednotlivých developerů se dočkáme v blízké budoucnosti i v českých městech, a 

to dříve, neţ dosáhne desuburbanizace svého vrcholu a kdy budou náklady na 

případné obnovení (historické) městské struktury (reurbanizaci) a jí 

odpovídajícího ţivotního stylu příliš vysoké. Je totiţ třeba si uvědomit, ţe 

zlepšení nabídky sluţeb hromadné dopravy v jiţ existujících rezidenčních 

oblastech mimo město je spojeno s ohromným mnoţstvím veřejných prostředků, 

které je moţné vyuţít efektivnějším způsobem, a proto je lepší snaţit se zabránit 
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tomu, aby se lidé s vidinou vlastnictví větší nemovitosti z města odstěhovali. Také 

proto je třeba vést intenzivní veřejnou diskuzi o tom, ţe příměstské bydlení je sice 

na první pohled levnější, ale ţe je spojeno s velkými následnými náklady 

v podobě omezené mobility a mnoţství finančních prostředků a volného času, 

který je moţné vyuţít i příjemnějším způsobem. V populaci totiţ existuje skupina 

lidí, kteří auto začnou pouţívat z nutnosti a mnohdy v rozporu se svými postoji a 

ekonomickými moţnostmi a které by proto bylo asi lepší od stěhování odradit, 

neţ vynakládat prostředky na to, aby se zde pro ně zlepšila nabídka sluţeb 

hromadné dopravy. 

V otázce zvyku pouţívat auto nehledě na dostupné alternativy či omezení, 

jako součásti habitusu ekonomických středních a vyšších vrstev, je diskuze o 

moţných změnách nejtěţší. Takový zvyk, stejně jako skupinové normy, 

stereotypy či hodnoty, jimţ jsem kvůli obtíţím provázejících jejich 

operacionalizaci a měření (viz kapitolu III), věnovala v této práci spíše okrajovou 

pozornost, jsou totiţ sloţitým způsobem reprodukovány uvnitř rodin, mezi přáteli 

nebo kolegy. Faktory, o kterých jsem dosud vzhledem ke způsobům jejich 

empirického zkoumání hovořila jako o měkkých proměnných, jsou totiţ velmi 

tvrdé, chceme-li je změnit. Dokladem toho je současná existence automatického 

pouţívání auta a stále se zintenzivňujícího diskurzu environmentálních problémů 

a změn klimatu jako důsledku lidské činnosti. Tato práce však ukazuje, ţe se 

podstatná část lidí o dopravním prostředku rozhoduje s ohledem na reálné 

moţnosti a omezení a jejich chování lze proto pomocí ekonomické a jiné regulace 

ovlivnit. 
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PŘÍLOHA I: FORMALIZACE PŘEDPOKLADŮ MODELU NÁHODNÉHO UŢITKU 

 

Teorie diskrétní volby pracuje na rozdíl od ekonomické teorie spotřebitele přímo 

s uţitkovými funkcemi. Ukaţme si to na obecném příkladu volby dopravního 

prostředku. Máme-li tři alternativní dopravní prostředky: auto, hromadnou 

dopravu a chůzi a tři atributy alternativ: cestovní čas, cestovní náklady a komfort, 

pak lze pro jednotlivce zapsat příslušné uţitkové funkce ve formě: 

  

3332313

2322212

1312111

octU

octU

octU













 (1) 

Parametry 3,2,1   vyjadřují chutě (tastes) osoby, která dojíţdí. 

Alternativy a atributy jsou označeny jako: 

Alternativy  

↓ 

Atributy→ Cestovní čas (t) Cestovní 

náklady (c) 

Pohodlí (o) 

Auto (1) t1 c1 o1 

HD (2) t2 c2 o2 

Chůze (3) t3 c3 o3 

 

Vzhledem k tomu, ţe uţitky spojené s jednotlivými alternativami představují 

latentní veličiny, musíme v tomto přístupu vyuţívat informace o uţitcích, které 

můţeme odvodit z pozorovaného chování a skutečné volby. Předpokládáme, ţe 

jedinec zvolil tu alternativu, ze které má největší uţitek. Algebraicky lze tento 

předpoklad zapsat následovně: 

 

n

jnin

nin

Cjij

všechna

UU

CiU







,

,

 (2) 

Kde  i, j … označuje alternativy, 

n … označuje jednotlivce a 

Cn  … označuje mnoţinu všech dostupných voleb. 

 

Teorie pravděpodobnostní volby, která se vyrovnává s nesplněním předpokladů 

konzistence a tranzitivity výše formulované teorie diskrétní volby v empirických 
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úlohách,  usiluje především o to, zachytit: 1) efekty nepozorovaných variací mezi 

těmi, kteří se rozhodují, 2) efekty nepozorovaných atributů alternativ, 3) 

náhodnost jednání, 4) chyby v důsledku nesprávné percepce atributů a 5) volby 

suboptimálních alternativ.  

 

Náhodný uţitek 

V rámci pravděpodobnostního mechanismu volby Luce a Suppes rozlišují a) 

koncept konstantního uţitku, předpokládajícího bytostně pravděpodobnostní 

charakter našeho jednání, [více viz Ben-Akiva, Lerman 1985: 48–58] a b) 

náhodného uţitku. Na rozdíl od modelu konstantního uţitku jsou v modelu 

náhodného uţitku (Random utility model, označován RUM) [Manski 1977] 

nepozorované inkonzistence v chování (volbě) povaţovány za výsledek 

nedostatků při pozorování na straně analytika. Manski identifikuje čtyři různé 

zdroje náhodnosti: 1) nepozorované atributy, 2) nepozorované variace chutí, 3) 

chyby v měření a informační nepřesnosti a 4) instrumentální (proxy) proměnné. 

Tento model jednání sice také předpokládá, ţe jedinec vţdy volí 

alternativu s největším uţitkem, nicméně uţitky nejsou analytikovi známy 

s jistotou, ale zachází se s nimi jako s náhodnými proměnnými. Z této perspektivy 

je pravděpodobnost volby alternativy i rovna pravděpodobnosti, ţe je uţitek 

z alternativy i,  (Uin) větší či roven uţitku ze všech ostatních alternativ v souboru 

voleb (viz formální zápis níţe). 

 

   njnin CjvšechnaUUCniP  ,Pr  (3) 

 

V souladu s touto teorií můţeme tedy uţitkovou funkci, tedy náhodnou veličinu, 

jejíţ parametry chceme odhadnout, rozdělit do dvou aditivních sloţek: a) 

systematické nebo také deterministické komponenty a b) náhodné komponenty.  

 

jnjnjn

ininin

VU

VU








 (4) 

 

Jak systematická ( inV ), tak náhodná (εin) komponenta uţitku představují funkce. 

Vi a Vj si lze přibliţně představit jako průměry Ui a Uj . Jednotlivé uţitky jsou tedy 
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konkrétní reálná čísla. Je však třeba si uvědomit, ţe uţitek stejně jako jeho 

jednotlivé sloţky jsou bezrozměrné veličiny, a proto nás zajímají pouze rozdíly 

mezi nimi. Protoţe vysvětlovaná proměnná v modelu náhodného uţitku není 

kardinální, ale diskrétní, je vţdy třeba v modelu definovat tolik uţitkových funkcí, 

jako je celkový počet alternativ. 

Z odhadů parametrů modelu a tedy uţitků pro jednotlivé alternativy 

můţeme pro kaţdého jednotlivce odvodit pravděpodobnost volby kaţdé jednotlivé 

alternativy (např. auta, hromadné dopravy nebo chůze). Pravděpodobnost kaţdé 

alternativy je vyjádřena následovně: 

 

)Pr()(

)Pr()(

)Pr()(

jnininjnn

jnjnininn

jninn

VViP

VViP

UUiP










 (5) 

 

Neţ můţeme přistoupit k odhadu parametrů deterministické komponenty uţitku, 

je třeba učinit několik předpokladů. První z předpokladů se týká toho, jaký můţe 

být smysluplný tvar funkcí Vi, Vj…Vn – deterministických (systematických) 

komponent uţitku. Stejně jako u mnohorozměrné regrese můţe mít funkce 

V různý tvar. V praxi je však v parametrech nejčastěji lineární. To znamená, ţe ji 

lze rozepsat následujícím způsobem: 

 

Vi = β1xi1 + β2xi2 … + βKXiK (6) 

 

kde β1 – βK označují odhadované parametry a xi1 - xiK hodnoty proměnných, jejichţ 

efekt na pravděpodobnost volby chceme modelem měřit. 

 Další předpoklad se týká podoby náhodné proměnné, která v modelu 

popisuje chyby (disturbance), nebo rozdíly mezi nimi. Jedná se o komponenty 

označované v rovnicích 4 a 5 jako εin nebo εjn. Podle toho, jaké rozdělení chyb 

(disturbancí) očekáváme, volíme k odhadu parametrů modelu nejčastěji mezi 

modelem LOGIT nebo PROBIT. Daný předpoklad je veden nejen naší představou 

o realitě, ale také poţadavky, které klademe na numerické vlastnosti modelu. 
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V modelech náhodného uţitku aplikovaných na problém volby dopravního 

prostředku se nejčastěji předpokládá, ţe náhodná sloţka je součtem velkého počtu 

nepozorovaných, ale navzájem nezávislých komponent. Z početních důvodů se 

však nepředpokládá, ţe má náhodná sloţka normální rozdělení (jako v modelu 

PROBIT), ale rozdělení logistické [Ben-Akiva, Lerman 1985: 69 – 72].   

 V úlohách, v nichţ volba sestává z více neţ dvou alternativ, je v závislosti 

na zvolených předpokladech ohledně chyb nejčastěji uţívaným modelem 

multinomický model logit. Za předpokladu, ţe jsou všechny chyby (disturbance) 

εin: nezávisle a identicky rozdělené (tzv. IIA) a s Gumbel rozdělením, je 

pravděpodobnost volby i-té alternativy vyjádřena následovně: 
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Předpoklad nezávislých a identicky rozdělených chyb, tzv. IIA, je splněn tehdy, 

kdyţ relativní pravděpodobnosti volby dvou alternativ nejsou ovlivněny přidáním 

nebo odebráním další alternativy. IIA plyne přímo z předpokladu nezávislosti 

Gumbelova rozdělení ε napříč různými alternativami obsaţenými v souboru všech 

alternativ (choice set). 

Jsou-li funkce Vi – Vj lineární v parametrech, pak lze pravděpodobnost 

volby i-té alternativy zároveň vyjádřit jako: 
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Výše popsané vlastnosti modelu pravděpodobnostní volby jednoduše znamenají, 

ţe při modelování odhadujeme na základě znalosti skutečné volby, jejích 

charakteristik a charakteristik jednotlivce parametry systematické komponenty 

uţitku (β1 – βK) popisující vztah mezi nimi a závislou proměnnou. Systematická 

komponenta uţitku, zpravidla lineární funkce, představuje přirozený logaritmus 

šance nebo tzv. LOGIT. Logistická regrese, jako způsob odhadu neznámých 

parametrů, totiţ vyuţívá logitu jako jakési zprostředkující proměnné pro predikci 
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pravděpodobnosti volby, aby se vyhnula nebezpečí, ţe odhadnutá 

pravděpodobnost nespadne do intervalu mezi nulou a jedničkou. Logit je totiţ na 

rozdíl od pravděpodobnosti a šance spojitá proměnná nabývající hodnot od minus 

nekonečna do plus nekonečna. 

Pravděpodobnost volby určité alternativy proto nahrazujeme šancí volby 

této alternativy (angl. odds). Šance je definována jako podíl pravděpodobnosti 

volby dané alternativy a pravděpodobnosti volby ostatních alternativ. Šance nemá 

ţádnou pevnou maximální hodnotu, ale její minimální hodnota je nula. Přirozený 

logaritmus šance se nazývá logit a je definována pomocí vztahu 

 

Logit (Y=i) = ln[P(Y=i) / P(Y=j)] (9) 

  

    
nCjij

všechna

 ,
     

 

 

Pouţijeme-li tedy logit (Y=i) jako závislou proměnnou v regresním modelu, 

zbavíme se problémů spojených s přímým pouţitím pravděpodobnosti a šance. 

Regresní rovnice má tvar 

 

Logit(Y=i) = αi + β1Xi1 + … + βKXiK (10) 

 

Logit lze převést zpět na šanci pomocí exponenciální funkce jako 

šance(Y=i) = exp[logit(Y=i)]  

= exp(αi + β1Xi1 + … + βKXiK) 

= exp(αi) × exp(β1Xi1) × … × 

exp(βKXiK) 

 

 

(11) 

 

Od šance se dostaneme zpět k pravděpodobnosti pomocí vzorce 

P(Y=i) = šance(Y=i) / Σ šance(Y=j) =   

)...(exp/)...exp( 1111 jKKjCj jiKKii XXXX
n

   
 

 

(12) 

 

Pravděpodobnost, šance a logit jsou tedy tři různé způsoby vyjádření téhoţ. 

Přesněji řečeno to znamená, ţe jsou na sebe vzájemně převoditelné. [Řeháková, 

2000: 475]. 
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 Odhad parametrů deterministické (systematické) funkce uţitku pak 

nejčastěji provádíme pomocí metody multinomické (nebo také polytomické) 

logistické regrese a metody maximální věrohodnosti. Metoda maximální 

věrohodnosti (Maximum likelihood estimation, MLE) je asi nejběţnější 

statistickou metodou pro odhad parametrů modelu takovým způsobem, aby 

nejlépe vysvětloval data. [např. Zichová 1992]. „Cílem analýzy, která vyuţívá 

metodu regrese, je nalézt co nejlepší, nejúspornější a současně věcně smysluplný 

model, který popíše vztah mezi závislou (vysvětlovanou, predikovanou) 

proměnnou a skupinou nezávislých (vysvětlujících, predikujících) proměnných“ 

[Řeháková 2000: 475]. V případě logistické regrese nás zajímá, zda lze 

klasifikovat případy do kategorií závislé proměnné s pomocí nezávislých 

proměnných. Nesnaţíme se predikovat libovolně zvolené hodnoty označující 

jednotlivé kategorie závisle proměnné, nýbrţ pravděpodobnosti, ţe případ patří do 

jednotlivých kategorií závislé proměnné. Odhadneme-li parametry, umíme 

odvodit hodnoty systematické komponenty uţitku a tedy pravděpodobnosti volby 

jednotlivých alternativ. 
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PŘÍLOHA II: ODHADY MODELŮ MII – MIX A VÝSLEDKY FAKTOROVÉ ANALÝZY 

Tabulka II.1: Odhady modelů MII (atributy trvání cesty a nákladů) aţ MV  

  MII       MIII       MIV       MV     

Jméno 

proměnné 
Odhad β 

Hladina 

významnosti   
  

  
Odhad β 

Hladina 

významnosti   
  

  
Odhad β 

Hladina 

významnosti   
  

  
Odhad β 

Hladina 

významnosti 
  

ASCkolo -0,706 0,01     -0,702 0,01     -0,713 0,01     -0,862 0   

ASCauto 0,419 0,01     -0,312 0,29 *   -1,29 0     -1,46 0   

ASCspoluj -2,7 0     -2,68 0     -2,71 0     -2,89 0   

ASCHD 0       0       0       0     

ASCchůze 3,45 0     3,44 0     3,45 0     3,3 0   

βHD_předpl 2,07 0     2,1 0     2,06 0     2,03 0   

βkolo_čas -0,040 0     -0,040 0     -0,041 0     -0,041 0   

βauto_nákl -0,010 0,06 *   -0,010 0,08 *   -0,011 0,04     -0,011 0,04   

βauto_čas -0,018 0,04     -0,018 0,04     -0,017 0,05     -0,018 0,03   

βspoluj_nákl 0,005 0,8 *   0,005 0,79 *   0,002 0,91 *   0,004 0,82 * 

βHD_nákl -0,021 0,01     -0,021 0,01     -0,022 0     -0,020 0,01   

βHD_čas -0,013 0,01     -0,013 0,01     -0,014 0,01     -0,013 0,01   

βchůze_čas -0,139 0     -0,138 0     -0,139 0     -0,14 0   

βpříjem         0,114 0     0,113 0,01     0,116 0   

βaut_domácn                 1,4 0     1,42 0   

βHD_interval                         -0,009 0   
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Tabulka II.2: Odhady modelů MVI (atributy trvání cesty a nákladů) aţ MIX  

  MVI       MVII       MVIII       MIX     

Jméno 

proměnné 
Odhad β 

Hladina 

významnosti  
  

  
Odhad β 

Hladina 

významnosti   
  

  
Odhad β 

Hladina 

významnosti 
  

  
Odhad β 

Hladina 

významnosti  
  

ASCkolo -0,864 0     -1,15 0     -1,11 0     -1,04 0   

ASCauto -1,12 0     -1,32 0     -1,32 0     -1,27 0   

ASCspoluj -2,62 0     -3,23 0     -3,31 0     -3,25 0   

ASCHD 0       0       0       0     

ASCchůze 3,29 0     3,28 0     3,21 0     3,35 0   

βHD_předpl 2,03 0     2,05 0     1,99 0     1,98 0   

βkolo_čas -0,041 0     -0,042 0     -0,043 0     -0,042 0   

βauto_nákl -0,010 0,06 *   -0,011 0,05     -0,011 0,05     -0,010 0,07 * 

βauto_čas -0,020 0,02     -0,019 0,03     -0,018 0,05     -0,019 0,03   

βspoluj_nákl 0,006 0,76 *   0,004 0,84 *   0,001 0,96 *   0,002 0,93 * 

βHD_nákl -0,021 0     -0,020 0,01     -0,021 0     -0,017 0,03   

βHD_čas -0,012 0,01     -0,012 0,02     -0,012 0,01     -0,014 0,01   

βchůze_čas -0,14 0     -0,14 0     -0,138 0     -0,141 0   

βpříjem 0,115 0,01     0,108 0,01     0,067 0,11 *   0,076 0,09 * 

βaut_domácn 1,32 0     1,16 0     0,998 0     0,955 0,01   

βHD_interval -0,009 0     -0,010 0     -0,010 0     -0,010 0   

βobč_vybav -0,538 0     -0,561 0     -0,499 0     -0,468 0,01   

βpohlaví        0,638 0     0,564 0     0,537 0   

βvel_domácn        0,256 0,03     0,257 0,03     0,278 0,02   

βflex_práce                1,3 0     1,27 0   

βFAC_dostup                        0,368 0   

βFAC_ţiv_styl                        0,234 0,01   
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Tabulka II.3: Faktorová analýza: celková vysvětlená variabilita  

Komponenta Výchozí Eigenvalues  Extrahovaná suma čtverců zátěţí Rotovaná suma čtverců zátěţí 

 Celkem   % Variability Kumulativní % Celkem    % Variability Kumulativní % Celkem  % Variability Kumul. % 

1 1,940 38,805 38,805 1,940 38,805 38,805 1,861 37,226 37,226 

2 1,270 25,391 64,195 1,270 25,391 64,195 1,348 26,969 64,195 

3 0,965 19,299 83,494       

4 0,632 12,641 96,136       

5 0,193 3,864 100,000       

Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent 

 

Tabulka II.4: Rotovaná matice komponent (faktorové zátěţe) 

                  Komponenta 

    1   2 

 Dostupnost Městský ţivotní styl 

Jsem ochoten/a cestovat při jedné cestě o 15 minut déle, abych mohl/a bydlet v zelené, klidné lokalitě nebo realizovat své zájmy. 0,202   -0,576 

Rád/a bych bydlel/a v pěší vzdálenosti od obchodů, restaurací a další infrastruktury. 0,250 0,589 

Mám rád/a ruch města. (Myslíme všeobecně). 0,110 0,815 

Spojení svého bydliště s centrem města hromadnou dopravou povaţuji za velice důleţité. 0,931 0,048 

Dostupnost pravidelně navštěvovaných lokalit hromadnou dopravou povaţuji za velice důleţitou. 0,937 0,054 

Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent, Metoda rotace: Varimax s Kaiserovou normalizací 
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PŘÍLOHA III: DOTAZNÍK 

 

GfK Praha, s.r.o. ZAKÁZKA č. 140 314 

č. adresního listu č.adresy č.tazatele 

 

 

 

            
Dobrý den, jmenuji se...................a jsem tazatelem (tazatelkou) nezávislé společnosti pro výzkum trhu GfK Praha.  
V současné době provádíme výzkum, zaměřený na kaţdodenní dopravní chování. Zadavatelem výzkumu je Univerzita Karlova v Praze. Cílem 
výzkumu je zmapovat, jakým způsobem denně cestujete a navrhnout opatření ke zlepšení dopravy ve Vašem městě. Vaše odpovědi budou 

samozřejmě naprosto důvěrné a budou pouţity výhradně ve formě hromadného zpracování dat  spolu s odpověďmi dalších respondentů.  
Screening 

 
OTÁZKA ODPOVĚĎ 

dále 
ot. 

Tisk     1 
Výzkum trhu    2 
Marketing    3 
Reklama/public relations   4 

konec 
S1 

Jste Vy osobně, nebo nějaký člen Vaší domácnosti 
zaměstnáni v některém z těchto oborů: 
 

Ţádná z uvedených oblastí  5 
 

S2 

Ano     1 konec 

S2 

Zúčastnil(a) jste se v posledních 6 měsících nějakého 
výzkumu, zaměřeného na kaţdodenní cestování nebo 
dojíţdění? 

Ne     0 
 

S3 

Ano     1 S4 
S3 

Je Vaše stávající bydliště v městě / obci / okrese … 

(doplnit podle kvóty, např. Kolíně, okrese Plzeň-sever)? Ne     0 
 

konec 

Méně neţ 18 let    1 konec 

S4 

Do jaké věkové skupiny Vás mohu zařadit? 
KARTA A 

 
18-19     2 
20-29     3 
30-39     4 
40-49     5 
50-59     6 
60-69     7 
70-75     8 
75+     9 

S5 

S5 

Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 
ZŠ     1 
SŠ bez maturity     2 
SŠ s maturitou (vč. vyšší odborné)   3 
VŠ (bakalářské, magisterské, ing.)   4 
VŠ (doktorské a vyšší)    5 

S6 

S6 

Jaké je Vaše současné ekonomické postavení? 
KARTA B 
 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

 

Zaměstnanec na plný úvazek          1 
Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší)    2 
Zaměstnanec na částečný úvazek (méně neţ ½) 3 
Soukromník, podnikatel           4 
Svobodné povolání           5 
Spolupracující člen rodiny           6 
Pracující student / pracující důchodce         7 
Pracující na mateřské/rodičovské dovolené          8 
Na mateřské / rodičovské dovolené          9 
Nezaměstnaný           10 
Důchodce invalidní          11 
Důchodce ostatní           12 
Student, učeň           13 
Trvale v domácnosti          14 
Ostatní            15 

S7 

S7 Zaznamenejte pohlaví respondenta. 
Muţ     1 
Ţena     2 

S8 

Ano     1 Hlavní 
dotaz-

ník 
S8 

Uskutečnil/a jste včera alespoň jednu cestu po městě nebo 
území aglomerace … (doplnit název jádra oblasti, např. 
Prahy)? 

* cesta=přemístění z místa A do místa B, které je delší než 
5 minut chůze 

Ne     0 
 konec 

 
TAZ.: ZKONTROLUJTE KVÓTY PRO VĚK, POHLAVÍ, VZDĚLÁNÍ A EKONOMICKOU AKTIVITU   
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ČÁST I – Včerejší cesta 

 

Č. OTÁZKA ODPOVĚĎ Dále 
otázku 

1 

Jaký byl účel Vaší první včerejší cesty?  

Pokud jel respondent do práce a cestou doprovodil dítě do 
školky, označte jako účel cesty „práce“. „Doprovod dětí“ 
označte jako účel zastávky v otázce 2. 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

 

Práce     1 

Doprovod dětí do/ze školy, školky   2 

Škola (ne doprovod dětí do/ze školy) 3 

Nákup     4 

Ostatní     5 

2 

 

 

3 

 

2 

Pokud účelem vaší cesty byla práce, doprovodil(a) jste 
cestou děti do/ze školy, školky, zastavil(a) se na nákup 
nebo někde jinde? Upřesněte 

MOŽNO VÍCE ODPOVĚDÍ 

 

Doprovod dětí do/ze školy/školky             1         

Nákup                        2 

Ostatní                        3 

Pouze   práce                                                 4 

3 

3 

Jaká je adresa místa, odkud jste cestoval/a? 

Pokud respondent nebude chtít uvést číslo domu, zapište 
pouze ulici a obec. 

a) Ulice _______________________________ 

b) Číslo_______c) Obec___________________ 5 

5 
Jedná se o adresu Vašeho současného bydliště? Ano     1 

Ne     0 
6 

6 

Jaká je adresa místa, kam jste cestoval/a? Uveďte prosím 
jméno ulice a v případě, ţe chcete, i popisné číslo. 

Pokud nebude respondent  znát adresu např. obchodního 
domu, zapište název objektu a čtvrť, ve které se nachází, 
např. Hypernova Košutka. 

a) Ulice _______________________________ 

b) Číslo_______ 

c) Obec___________________ 

d) Název objektu ______________________ 

e) Čtvrť, kde se objekt nachází_______________ 

7 

7 
Kolik bylo hodin, kdyţ jste vyrazil/a na cestu (čas u dveří)? 
Prosím snaţte se uvést přesně hodinu a minutu Vašeho 
odchodu. 

 

Hod. ______ min. ______  
8 

8 

Kolik minut Vám tato cesta trvala? Uvaţujte čas od dveří 
ke dveřím, tedy např. včetně zaparkování, docházky 

z domu na zastávku hromadné dopravy, rezervu, kterou si 
necháváte, abyste stihl/a spoj, docházku ze zastávky 
hromadné dopravy atd. 

 

Min. ___________ 
9 

9 
Musel/a jste na cílové místo uvedené cesty dorazit v 
nějaký pevně stanovený čas? 

Ano (pevný čas příjezdu)   1 

Ne (flexibilní čas příjezdu)                 0 
10 

10 

Jak dlouhá byla tato cesta v kilometrech?  

Pokud byla cesta se zastávkou, počítejte délku cesty 
včetně zajíţďky / zacházky. 

 

_________________________________  km 

Nevím     -3 

11 
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Autem jako řidič    1 

Autem jako spolujezdec   2 

Na motocyklu    3 

Tramvají     4 

Trolejbusem    5 

Autobusem MHD    6 

Metrem     7 

Vlakem     8 

Linkovým nebo regionálním autobusem 9  

12 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Jakým dopravním prostředkem(y) jste cestoval/a? 

MOŽNO VÍCE ODPOVĚDÍ 

Na kole     10 

Pěšky     11 

Jinak     12 

22 

12 

Kolikrát jste přestupoval/a? Počítejte pouze přestupy 
z jednoho prostředku hromadné dopravy na druhý, nikoliv 
např. mezi kolem a hromadnou dopravou? 

 

P
o

k
y
n

 

Pokud v ot. 11 odpověděl/a kódem 1-3 odpovídá na ot. 13-16, pokud některým kódem 4-9, odpovídá na otázky 17-20; pokud nějakou 
kombinací, tak odpovídá na všechny otázky. 

13 

Jaké byly Vaše celkové finanční náklady na tuto cestu? 
Myslím tím pouze cestu tam. 

Pokud  respondent jezdí např. se sousedem, zeptejte se 
ho, zda mu na cestu nějak přispívá a tuto odpověď 
zaznamenejte. 

 

_________________________________  Kč 

Nevím      -3 

 

16 

16 

 

Kolik jste platil/a za parkování? 

 

_________________________________  Kč 

Nevím     -3 

P
o

k
y
n
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Pokud 11= pouze 1 - 3, pokračovat na ot. 22. Pokud 11= 4 – 9, pokračovat na ot. 17. 

Samostatnou jízdenkou nepřestupnou  1 

Samostatnou jízdenkou přestupnou 2 

18 

 

Zpáteční jízdenkou   3 19 

Předplatní jízdenkou VYDIS – jednodenní (v 
Pardubicích nebo Hradci Králové)                4 

Časovým předplatným na MHD (i na Plzeňské, 
Pardubické kartě nebo el. peněţence)          5 

Časovou jízdenkou VYDIS – vícedenní (v 
Pardubicích nebo Hradci Králové)  6 

22 

Plzeňskou nebo Pardubickou kartou nebo 
elektronickou peněţenkou                        
(odečtením kreditu)   7 

20 

17 

Jakým způsobem jste uhradil/a uvedenou cestu 

hromadnou dopravou? 

 KARTA 1 

MOŽNO VÍCE ODPOVĚDÍ 

 

Traťovou jízdenkou na vlak   8  

Nijak (např. na černo)   9 

Jinak                                                               10 

22 

V případě, ţe respondent odpoví  v ot. 17 pouze moţností 1 nebo 2 přejděte na ot. 18; odpoví-li pouze moţností 3 přejděte na ot. 19; 
odpoví li pouze  moţnostmi 4, 5, 6, 8, 9, 10 přejděte na ot. 22; odpoví li pouze moţností 7 přejděte na ot. 20.  

V případě kombinací jednotlivých možností je nutné postupně procházet otázky 18 – 20 a na příslušné odpovědět.  

18 

Pokud odpověděl/a na ot. 17: 1 nebo 2 

Jaká byla celková hodnota jízdenek, kterými jste uhradila 
cestu?  Máme na mysli pouze cestu tam. 

 

 

__________________________________  Kč 

Nevím     -3 

19 

19 
Jen pokud odpověděl/a v ot. 17: 3 

Jaká byla celková hodnota zpáteční jízdenky / jízdenek? 

__________________________________  Kč 

Nevím     -3 
20 

20 

Jen pokud odpověděl/a v ot. 17: 7 

Jaká byla celková hodnota odečtená na tuto cestu 
z Plzeňské, Pardubické karty nebo elektronické 
peněţenky. Máme na mysli pouze cestu tam. 

 

_________________________________  Kč 

Nevím                                  -3 

22 

22 

Cestoval/a jste sám/a nebo s někým blízkým? 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

 

Společně s dítětem   1 

Společně s někým jiným z domácnosti 2 

Společně s dítětem a někým jiným  
z domácnosti     3 

Společně s někým jiným mimo domácnost 4 

Sám/a      5 

Jinak      6 

23 

23 
Uskutečnil/a jste tuto cestu obvyklým způsobem (v obvyklý 
čas a obvyklými dopravními prostředky)? 

Ano     1 

Ne     0 
24 

Ano     1 25 

24 

Uskutečnil/a jste poté kromě návratu domů ještě jinou 
cestu nebo cesty delší 5 minut? 

Ne     0 28 
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25 

Za jakým jiným účelem jste potom ještě cestoval/a? 
Uveďte prosím všechny  poté konané cesty. 

MOŽNO VÍCE ODPOVĚDÍ! 

 

 

 

Práce     1 

Škola (nikoliv doprovod dětí do/ze školy) 2 

Doprovod dětí do/ze školy/školky  3 

Nákup     4 

Jiné     5 

26 

Ano     1 27 

26 

Cestovala jste poté ještě jinými dopravními prostředky, neţ 
které jste uvedl/a u první cesty? 

Ne     0 28 

27 

Upřesněte jakými! 

MOŽNO VÍCE ODPOVĚDÍ! 

 

 

Autem jako řidič     1 

Autem jako spolujezdec   2 

Na motocyklu    3 

Tramvají     4 

Trolejbusem    5 

Autobusem MHD    6 

Metrem     7 

Vlakem     8 

Linkovým nebo regionálním autobusem 9 

Na kole     10 

Pěšky     11 

Jinak     12 

28 

28 

Kolik minut celkem jste včera strávil/a cestováním včetně 

docházky na zastávky hromadné dopravy či domů? 
 

_________________________________  minut 

Nevím     -3 

29 

29 

Pokud jste cestoval/a autem, (ot. 11=odpověď 1 nebo 2.) 

Odhadněte, prosím, průměrný počet minut potřebných na 
zaparkování a příchod do cílového místa z parkoviště, 
pokud byste obdobnou cestu jako Vaši včerejší 

uskutečnil/a autem 

 

_________________________________  minut 

Nevím     -3 

 
 

30 

30 

Pokud jste cestoval/a hromadnou dopravou nebo jinak neţ 
autem (ot. 11= odpověď 3 – 11.).  

Odhadněte prosím průměrný počet minut potřebných na 
zaparkování a příchod do cílového místa z parkoviště, 
pokud byste obdobnou cestu jako Vaši včerejší 

uskutečnil/a autem. 

 

_________________________________  minut 

Nevím     -3 

 
 

31 

 Ano   1 32 

31 

Mohl/a byste Vaši první včerejší cestu uskutečnit i jinými 
dopravními prostředky nebo pěšky? 

Ne     0 33 

32 

Jakým? 

NEPŘEDČÍTEJTE, OZNAČTE RESPONDENTOVU 

 ODPOVĚĎ  

Autem     1 

Hromadnou dopravou   2 

Jinak     3 

 
 

33 
 

 

Ano     1 34 

33 

Vlastníte řidičský průkaz? 

Ne     0 36 

34 
Řídíte alespoň jednou za rok automobil? Ano     1 

Ne     0 
35 
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35 

Na následující otázku odpovídejte nehledě na to, jak často 
řídíte. 

Jak často máte moţnost vzít si automobil v případě, ţe ho 
potřebujete (např. od členů domácnosti, ostatních 
příbuzných, známých nebo pouţít sluţební auto)? 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

Téměř vţdy    1 

Ne vţdy, kdyţ potřebuji   2 

Velmi zřídka     3 

Nikdy     4 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČÁST II 

Č. OTÁZKA ODPOVĚĎ Dále 
otázku 

Řekněte mi prosím, nakolik následující výroky odpovídají skutečnosti. Uvaţujte obdobnou cestu jako včera. 
KARTA 2 

 

  
O

d
p

o
v
íd

á
 

   

N
e
o

d
p

o
v
íd

á
 

a)  Automobil mohu k podobnému typu cesty pouţít  

              velmi  snadno. 
1 2 3 4 5 

b)  K podobnému typu cesty mohu vyuţít automobil 
 kdykoliv budu chtít. 

1 2 3 4 5 

c) Vyuţití automobilu k uskutečnění podobné cesty 
 závisí pouze na mém rozhodnutí. 

1 2 3 4 5 

d)  Potřebuji být flexibilní a moci během pracovního           

              dne  uskutečnit mnoho cest. 
1 2 3 4 5 

36 

e)  Většinou dělám v pracovní dny stejné cesty ve  

              stejný  čas. 
1 2 3 4 5 

 
 

37 

 

Nyní Vám znovu přečtu několik výroků. Řekněte mi prosím s pomocí této škály, nakolik s těmito výroky souhlasíte 
nebo nesouhlasíte. 

KARTA 3 

 
37 

 

S
o

u
h

la
s
 

   

N
e
s
o

u
h
la

s
 

38 

a) Mnoho lidí v mém postavení jezdí hromadnou dopravou. 1 2 3 4 5 

b) Dopravní prostředek, který člověk pouţívá, je 
významným znakem jeho společenského postavení. 

1 2 3 4 5 

 

c) Hromadnou dopravu pouţívají jako dopravní prostředek 
především lidé, kteří si nemohou dovolit nic lepšího. 

1 2 3 4 5 
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Č. OTÁZKA ODPOVĚĎ Dále 
otázku 

 

Ohodnoťte prosím následující charakteristiky cestování prostředkem hromadné dopravy, který nejčastěji 
používáte na cesty podobné jako Vaše první včerejší cesta. Hodnoťte pomocí známek 1 – 5, kdy jednička 

označuje, ţe pouţívaný dopravní prostředek je z hlediska této charakteristiky velmi dobrý a pětka, ţe je velmi 
špatný. 

Pokud respondent jezdí hromadnou dopravou málo nebo vůbec, řekněte mu, ať hodnotí podle toho, jaké se 
domnívá, že je cestování hromadnou dopravou. Pokud trvá na tom, že neví, nechte položku nevyplněnou. 

 

KARTA 4 

 

 

V
e

lm
i 

 d
o

b
rá

/é
 

   

V
e

lm
i 
 

š
p

a
tn

á
/é

 

a) Moţnost relaxovat během cesty. 1 2 3 4 5 

b) Moţnost pracovat během cesty 1 2 3 4 5 

c) Spolehlivost – ţe dorazím do cílového místa, jak si 
naplánuji 

1 2 3 4 5 

d) Moţnost zvolit si pruţně čas odjezdu 1 2 3 4 5 

e) Vhodné podmínky pro cestování s dětmi 1 2 3 4 5 

f) Vhodné podmínky pro cestování s většími či těţšími 
zavazadly 

1 2 3 4 5 

g) Bezpečnost během cesty 1 2 3 4 5 

h) Bezpečnost cesty na zastávku a ze zastávky 1 2 3 4 5 

i) Čistota v dopravním prostředku 1 2 3 4 5 

j) Zapamatovatelnost intervalů (jízdních řádů) linek 
hromadné dopravy 

1 2 3 4 5 

k) Délka intervalů 1 2 3 4 5 

l) Návaznost spojů 1 2 3 4 5 

m) Dostatek místa v prostředcích hromadné dopravy – ţe 
nejsou přeplněné 

1 2 3 4 5 

n) Dopady pouţívání hromadní dopravy na ţivotní 
prostředí 

1 2 3 4 5 

p) Cena / náklady na cestu 1 2 3 4 5 

q) Rychlost 1 2 3 4 5 

38 

r) Celkové hodnocení cestování hromadnou dopravou 1 2 3 4 5 

39 
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39 

Jaký dopravní prostředek jste měl/a na mysli? 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

Tramvaj     1 

Trolejbus    2 

Autobus městské hromadné dopravy 3 

Metro     4 

Vlak     5 

Příměstský nebo linkový autobus  6 

Jiný     7 

 
 
 

39a 
 

 

39a 

Jak častým uţivatelem hromadné dopravy jste na 
obdobný typ cest? Vyberte z nabídky na kartě. 

KARTA 5 

 

 

Většinu takových cest uskutečním            
hromadnou dopravou                                     1 

Hromadnou dopravou takové cesty běţně      
konám, ne však většinou                                2 

Takové cesty uskutečním hromadnou          
dopravou pouze zřídka                                   3    

Takové cesty nikdy neuskutečním hromadnou 
dopravou                                                         4                                 

40 

Nyní ohodnoťte prosím následující charakteristiky cestování autem na cesty podobné jako Vaše první včerejší 
cesta. (Opět tak učiňte pomocí známek 1 – 5, kdy jednička označuje, ţe je to velmi dobré a pětka, ţe je to velmi 

špatné.) 

Pokud častěji řídíte, hodnoťte cestu autem jako řidič. Pokud jedete častěji jako spolujezdec, hodnoťte 
cestování jako spolujezdec. 

Pokud respondent jezdí autem málo nebo vůbec, řekněte mu, ať hodnotí podle toho, jaké se domnívá, že je 
cestování autem.Pokud trvá na tom, že neví, nechte položku nevyplněnou. 

 

KARTA 6 

41 

 

V
e

lm
i 
 

d
o

b
rá

/é
 

   

V
e

lm
i 

 š
p

a
tn

á
/é

 

a) Moţnost relaxovat během cesty. 1 2 3 4 5 

b) Moţnost pracovat během cesty 1 2 3 4 5 

c) Spolehlivost – ţe dorazím do cílového místa, jak si 
naplánuji 

1 2 3 4 5 

d) Moţnost zvolit si pruţně čas odjezdu 1 2 3 4 5 

e) Vhodné podmínky pro cestování s dětmi 1 2 3 4 5 

f) Vhodné podmínky pro cestování s většími či těţšími 
zavazadly 

1 2 3 4 5 

g) Bezpečnost během cesty (celková) 1 2 3 4 5 

h) Bezpečnost při cestě k autu a od auta 1 2 3 4 5 

n) Dopady na ţivotní prostředí 1 2 3 4 5 

o) Snadnost nalezení parkovacího místa 1 2 3 4 5 

p) Cena / náklady na cestu 1 2 3 4 5 

q) Rychlost 1 2 3 4 5 

40 

r) Celkové hodnocení cestování autem 1 2 3 4 5 
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41 
Odpovídal/a jste jako řidič nebo spolujezdec? Řidič     1 

Spolujezdec    0 
41a 

41a 

Jak častým uţivatelem automobilu jste na obdobný typ 
cest? Vyberte z nabídky na kartě. 

KARTA 7 

Většinu takových cest uskutečním autem      1 

Autem takové cesty běţně konám, ne však    
většinou                                2 

Takové cesty uskutečním autem pouze            
zřídka                                3 

Takové cesty nikdy neuskutečním autem       4 

42 

Představte si, ţe se rozhodujete, jakým dopravním prostředkem uskutečníte podobnou cestu jako Vaši první 
včerejší. Nakolik pro Vás budou důleţité následující charakteristiky? Ohodnoťte prosím pomocí škály 1 - 5 , kdy 

1 označuje velmi důleţité a 5 – zcela nedůleţité.  

Pokud se Vás daný poţadavek kladený na cestování netýká (např. nikdy necestujete s dětmi, či těţkými 
zavazadly) označte malým stupněm důleţitosti – čtyřkou nebo pětkou. 

KARTA 8 

 
 

V
e

lm
i 
 

d
ů

le
ţ
it
é

 

   

Z
c
e

la
 

n
e

d
ů

le
ţ
it
é

 

a) Moţnost relaxovat během cesty 1 2 3 4 5 

b) Moţnost pracovat během cesty 1 2 3 4 5 

c) Spolehlivost - ţe dorazím do cílového místa, jak si 
naplánuji 

1 2 3 4 5 

d) Moţnost zvolit si pruţně čas odjezdu 1 2 3 4 5 

e) Vhodné podmínky pro cestování s dětmi 1 2 3 4 5 

f) Vhodné podmínky pro cestování s většími či těţšími 
zavazadly 

1 2 3 4 5 

g) Bezpečnost během cesty (celková) 1 2 3 4 5 

h) Bezpečnost cesty k dopravnímu prostředku 1 2 3 4 5 

i) Čistota v dopravním prostředku 1 2 3 4 5 

j) Zapamatovatelnost intervalů (jízdních řádů) linek 
hromadné dopravy 

1 2 3 4 5 

k) Délka intervalů hromadné dopravy 1 2 3 4 5 

l) Návaznost spojů hromadné dopravy 1 2 3 4 5 

m) Dostatek místa v dopravním prostředku 1 2 3 4 5 

n) Dopady na ţivotní prostředí 1 2 3 4 5 

o) Snadnost nalezení parkovacího místa 1 2 3 4 5 

p) Cena / náklady na cestu 1 2 3 4 5 

42 

q) Rychlost 1 2 3 4 5 

43 
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ČÁST III – Reakce na dopravní změny / opatření 

Nyní se Vás budu ptát na dopravní opatření zavedená ve Vašem městě a okolí v průběhu roku 2007 a 2008. Zajímá mne, zda tyto změny ovlivnily Vaše cestování. Aţ se budu ptát, neuvádějte 
změny, které způsobil/a jiná okolnost jako například změna bydliště, změna zaměstnání atd. 

OT 43  Řekněte mi, které z uvedených dopravních změn se dotkly tras a destinací, do kterých pravidelně cestujete?   ODPOVĚDI OZNAČTE V TABULCE 1.  KARTA 9 

OT 44  Na které z těchto změn jste zareagoval/a změnou způsobu, jakým pravidelně cestujete? Způsob, jakým jste mohl/a na změny zareagovat, najdete na KARTĚ 10 

můţete přiřadit více moţností reakce. 
 

ot. 44 TABULKA 1 Ot. 43 
  

A B C D F G H I L M N O P Q 

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA  
             

1 Změny cen jednorázového jízdného 1 
             

2 Změny cen časového jízdného 1 
             

3 Sníţení frekvence spojů 1 
             

4 Zavedení společného (integr.) jízdného na hromadnou i regionální dopravu 1 
             

5 Provoz nových vozů MHD 1 
             

VLAKY   
             

6 Změny tarifů a cen 1 
             

PŘÍMĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA   
             

7 Změny tarifů a cen 1 
             

PARKOVÁNÍ   
             

8 Změny cen parkovného ve vnitřním městě 1 
             

9 Změny cen parkovného v ostatních částech města 1 
             

10 Rozšíření zóny placeného stání ve vnitřním městě  1 
             

11 Rozšíření zóny placeného stání v ostatních částech města 1 
             

12 Zvýšení počtu parkovacích míst ve vnitřním městě  1 
             

13 Sníţení počtu parkovacích míst ve vnitřním městě 1 
             

14 Zhoršení moţnosti nalezení parkovacího místa ve vnitřním městě 1 
             

15 Sníţení počtu parkovacích míst v ostatních částech města 1 
             

POHONNÉ HMOTY   
             

16 Zvýšení cen pohonných hmot 1 
             

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA   
             

17  Výstavba cyklistických stezek na území města 1 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
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ČÁST IV – Změna místa bydliště  

Č. OTÁZKA ODPOVĚĎ Dále 
otázku 

Ano     1 46 

45 

Změnil/a jste v průběhu let 2006 aţ 2008 místo svého 
bydliště? 

 Ne     0 
59 

46 

Popište prosím s pomocí následující karty charakter 
bývalého bydliště. 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

KARTA 11 

Vnitřní město nebo centrum velkého města  1 

Širší centrum velkého města   2 

Okraj velkého města    3 

Vesnice      4 

Menší město     5 

Okraj menšího města    6 

Jiné      7 

47 

47 

Pokuste se prosím s pomocí nabídky na kartě popsat 
občanskou vybavenost v místě bývalého bydliště. 

(Občanská vybavenost=obchody, základní školy, lékař …) 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

KARTA 12 

Většina občanské vybavenost je v pěší    
vzdálenosti     1 

Zhruba polovina občanské vybavenosti  
je v pěší vzdálenosti   2 

Jen menší část občanské vybavenosti 
je v pěší vzdálenosti    3  

48 

48 

 

Jaká byla vzdálenost Vašeho bývalého bydliště od centra 
… (doplňte podle místa bydliště: Pardubic – Třída 
Míru/náměstí Republiky, Plzně – Náměstí republiky, 
Hradce Králové –Velké náměstí, Prahy -  Václavské 
náměstí, Chomutov – náměstí 1. máje, Turnov – náměstí 
Českého ráje, Kolín – náměstí Republiky, Jihlava – 
Masarykovo náměstí, … ) ? 

Pokud jste ţili na území mezi městy Hradec Králové a 
Pardubice uveďte vzdálenost od centra toho města, které 
bylo častějším cílem Vašich cest. 

_________________________________  km 

Nevím, neumím odhadnout  -3 49 

Ano     1 50 

49 

Byl/a jste v době stěhování v pracovním 
poměru/podnikal/a jste? 

 Ne     0 51 

50 

Vedlo samo přestěhování ke změně délky Vašich cest do 
práce? 

Pokud v souvislosti s dalšími okolnostmi (např. změnou 
pracoviště), označte odpověď 3. 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

 

Ano     1 

Ne     0 

Ano, ale v souvislosti s dalšími okolnostmi 3 

51 

51 
Kolik minut Vám trvala jedna cesta do práce (pouze tam) 
před stěhováním? Uvaţujte čas ode dveří ke dveřím. 

________________________________  minut 

Nevím     -3 
52 

52 
Kolik minut Vám trvá jedna cesta do práce (pouze tam) 
nyní? Uvaţujte čas ode dveří ke dveřím. 

________________________________  minut 

Nevím     -3 
53 

Ano     1 54 

53 

Vedlo přestěhování ke změně celkového mnoţství času, 
který v pracovní dny věnujete cestování? 

Pokud v souvislosti s dalšími okolnostmi (např. změnou 
pracoviště), označte 3. 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

Ne     0 

Ano, ale v souvislosti s dalšími okolnostmi 3 55 
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54 

 
Věnujete nyní cestování celkově v pracovní dny více nebo 
méně času, neţ před stěhováním? 

 

 

Více času, neţ před stěhováním  1 

Méně času neţ před stěhováním  2 

 

55 

Ano     1 56 

55 

Změnily se v důsledku stěhování celkové cestovní náklady 
Vaší osoby? 

Pokud v souvislosti s dalšími okolnostmi (např. změnou 
pracoviště), označte 3. 

 

Ne     0 

Ano, ale v souvislosti s dalšími okolnostmi 3 57 

56 
Kolik činily Vaše celkové měsíční cestovní náklady před 

stěhováním? 

 

_______________________________  Kč 
57 

57 
Kolik činí Vaše celkové měsíční cestovní náklady nyní? 

 

_______________________________  Kč 
58 

58 

Zareagoval/a jste na změnu místa bydliště některým 
ze způsobů popsaných na KARTĚ 13? 

MOŽNO VÍCE ODPOVĚDÍ! 

 

Jezdím více autem neţ předtím  1 

Jezdím méně autem neţ předtím  2 

Jezdím více hromadnou dopravou  3 

Jezdím více jiným prostředkem hromadné  
dopravy (např. vlakem místo autobusem) 4 

Jezdím více na kole   5 

Jezdím na nákupy do jiného typu obchodů, 
neţ předtím    6 

Uskutečním celkově více (různých) cest 7 

Uskutečním celkově méně (různých) cest 8 

Jezdím v jiné časy neţ předtím  9 

Více plánuji časy odjezdů   10 

Má domácnost si pořídila auto nebo  
další auto    11 
 

59 
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ČÁST V 

Rád/a bych se Vás zeptala na několik skutečností týkajících se Vašeho bydliště. 

Č. OTÁZKA ODPOVĚĎ Dále 
otázku 

59 

Bydlíte v bytě, samostatném či řadovém domě? 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

 

Byt     1 

Samostatný dům    2 

Řadový dům           3 

Jiné     4 

60 

60 

Jak byste charakterizoval/a lokalitu, v níţ ţijete? 

 

(Prahu, Plzeň, HK a Pardubice považujeme za velké 
město) 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

KARTA 14 

Vnitřní město nebo centrum velkého města 1 

Širší centrum velkého města  2 

Okraj velkého města   3 

Vesnice     4 

Menší město    5 

Okraj menšího města   6 

Jiné     7 

61 

61 

Jaká je vzdálenost Vašeho bydliště od centra …(doplňte 
podle místa bydliště: Pardubic – Třída Míru/náměstí 
Republiky, Plzně – Náměstí republiky, Hradce Králové –
Velké náměstí, Prahy -  Václavské náměstí, Chomutov – 
náměstí 1. máje, Turnov – náměstí Českého ráje, Kolín – 
náměstí Republiky, Jihlava – Masarykovo náměstí, … )?  

Ţijete-li na území mezi městy Hradec Králové a Pardubice 
uveďte vzdálenost od centra toho města, které je častějším 
cílem Vašich cest. 

_________________________________  km 

Nevím, neumím odhadnout  -3 

62 

62 

Jaký je Váš vlastnický vztah k bytu či domu, ve kterém 
bydlíte? 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

KARTA 15 

 

Mé osobní vlastnictví   1 

Mé druţstevní bydlení   2 

Spoluvlastnictví     3 

Osobní nebo druţstevní vlastnictví mých       
rodinných příslušníků   4 

Nájemní bydlení    5 

Jiné     6 

63 

63 
Kolik metrů čtverečních obytné plochy má byt nebo dům, 
které Vy osobně uţíváte? Započtěte obytné metry bez 
plochy garáţe či sklepa. 

__________________________________  m2 

Nevím     -3 
64 

64 
Jezdíte na vlastní chatu, chalupu či jiný rekreační objekt? 

 

Ano     1 

Ne     0 
65 

65 

Pokuste se prosím s pomocí nabídky na kartě popsat 
občanskou vybavenost v místě Vašeho současného 
bydliště. 

(Občanská vybavenost=obchody, základní školy, lékař …) 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

KARTA 16 

Většina občanské vybavenost je v pěší    
vzdálenosti     1 

Zhruba polovina občanské vybavenosti  
je v pěší vzdálenosti   2 

Jen menší část občanské vybavenosti 
je v pěší vzdálenosti    3 

66 

66 Jaká je z Vašeho bydliště vzdálenost na nejbliţší zastávku 
hromadné dopravy? Vyjádřete minutami chůze. 

 

____________________________  minut chůze 
67 
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67 

Jak často jezdí spoj, který jste pouţil/a nebo mohl/a pouţít 
na cestu, o které jsme hovořili v úvodu dotazníku? 

Pokud přestupujete, uveďte, jak často jezdí první spoj, do 
nějţ byste při obdobné cestě nastoupil/a. 

Pokud můţete vyuţít (alternativně) více různých spojů, 
uveďte, jak často jezdí ten nejfrekventovanější. 

Pokud jezdí spoj např. každé 3 až 4 minuty, zapište 3,5. 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

 

Kaţdých    ______________________  minut 

Nelze ţádný pouţít    88 

Nevím     -3 

68 

 

Nyní Vám opět přečtu několik výroků. Řekněte mi prosím s pomocí této škály, nakolik s výroky souhlasíte nebo 
nesouhlasíte. 

KARTA 17 

 

R
o
z
h

o
d
n

ě
 

s
o

u
h
la

s
ím

 

   

R
o
z
h

o
d
n

ě
 

n
e

s
o
u

h
la

s
ím

 

a) Jsem ochoten/a cestovat při jedné cestě o 15 minut 
déle, abych mohl/a bydlet v zeleni, klidné lokalitě nebo 
realizovat své zájmy. 

1 2 3 4 5 

b) Rád/a bych bydlel/a v pěší vzdálenosti od obchodů, 
restaurací a další infrastruktury. 

1 2 3 4 5 

c) Mám rád/a ruch města. (Myslíme všeobecně) 1 2 3 4 5 

d) Spojení svého bydliště s centrem města hromadnou 
dopravou povaţuji za velice důleţité 

1 2 3 4 5 

68 

e) Dostupnost pravidelně navštěvovaných lokalit 
hromadnou dopravou povaţuji za velice důleţitou 

1 2 3 4 5 

69 

 

_________________  cest 

 

70 

69 

Kolik cest hromadnou dopravou jste uskutečnil/a 
v průběhu posledních 7 dnů? 
Za cestu povaţujte kaţdé pouţití jednoho dopravního 
prostředku ohraničené nástupem a výstupem. 

 

Ţádnou     0 
72 

70 

 Pokud alespoň jednu cestu 

Kolikrát se Vám v průběhu posledních 7 dnů stalo, ţe 
prostředek hromadné dopravy přijel na zastávku se 
zpoţděním 5 minut a více? 

 

_________________  krát 

Nevím     -3 

72 
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ČÁST VI 

Nyní bychom se Vás rádi dotázali na skutečnosti týkající se Vaší osoby. 

Č. OTÁZKA ODPOVĚĎ Dále 
otázku 

Ano     1 73 

72 

Ţijete s partnerem? 

Ne     0 75 

73 

  

Jaké je nejvyšší dokončené vzdělání Vašeho partnera/ 
partnerky? 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

ZŠ     1 

SŠ     2 

SŠ s maturitou (vč. vyšší odborné)  3 

VŠ (bakalářské a magisterské)  4 

VŠ (doktorské a vyšší)    5 

75 

75 
Jaké je nebo bylo (např. u osob na rodičovské dovolené či 
v důchodu) Vaše poslední povolání? 

 

__________________________________ 
76 

76 

FILTR: pokud žije s partnerem/partnerkou (ot. 72=1) 

Jaké je současné ekonomické postavení, hlavní zdroj 
obţivy Vašeho partnera/partnerky? 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

 

KARTA 18 

 

Zaměstnanec na plný úvazek          1 
Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší)    2 
Zaměstnanec na částečný úvazek (méně neţ ½) 3 
Soukromník, podnikatel           4 
Svobodné povolání           5 
Spolupracující člen rodiny           6 
Pracující student / pracující důchodce         7 
Pracující na mateřské/rodičovské dovolené          8 
Na mateřské / rodičovské dovolené          9 
Nezaměstnaný           10 
Důchodce invalidní          11 
Důchodce ostatní           12 
Student, učeň           13 
Trvale v domácnosti          14 

Ostatní            15 

77 

77 

Kolik je ve Vaší domácnosti ekonomicky aktivních osob vč. 
Vás? 

Započítejte pouze osoby, které mají nějaký typ příjmu ze 
zaměstnání či podnikaní vč. pracujících důchodců, 
pracujících studentů a osob pracujících na mateřské nebo 
rodičovské dovolené. 

 

 

 

 

 

78 

78 

FILTR: pokud respondent pracuje (ot. S6=1-8) 

Máte ve svém (hlavním) zaměstnání nějaké podřízené a 
kolik? 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

 

 Ţádné     1 

 1 – 2     2 

 3 - 5     3 

 6 - 10     4 

 11-20     5 

 21 a více    6 

79 
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79 

Rádi bychom věděli, jaký je v průměru čistý měsíční 
příjem Vaší domácnosti. Myslíme tím Vás a členy Vaší 

rodiny, kteří s Vámi ţijí a společně hospodaří. Zahrňte 
prosím všechny mzdy, platy, důchody, dávky, podpory a 
ostatní příjmy, které získáváte. 

POKUD RESPONDENT NECHCE ODPOVĚDĚT: 
Připomínáme, že Vaše odpovědi budou zpracovány 
zcela anonymně a bude s nimi zacházeno přísně 
důvěrně. Odpověď na tuto otázku je pro celý výzkum 
velmi důležitá, neboť díky ní víme, jak nákladné je pro 
Vás cestování jednotlivými dopravními prostředky. 

Pokud ani potom nechce odpovídat, označte kód 99.  

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

 

KARTA 19 

A 0 –  9 000    1 

B 9 001 – 13 000    2 

C 13 001 – 15 500   3 

D 15 501 – 18 000   4 

E 18 001 – 23 000   5 

F 23 001 – 29 000   6 

G 29 001 – 35 000   7 

H 35 001 – 45 000   8 

J 45 001 – 55 000   9 

K Více neţ 55 000   10 

   Nechce odpovídat   99 

80 

80 

Rádi bychom věděli, jaký je Váš osobní čistý měsíční 

příjem. 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

 

KARTA 20 

A Bez vlastního příjmu   1 

B 0 –  5 500    2 

C 5 501 – 7 000    3 

D 7 001 – 8 500    4 

E 8 501 – 10 500    5 

F 10 001 – 13 000   6 

G 13 001 – 15 000   7 

H 15 001 – 18 000   8 

J 18 001 – 24 000    9 

K 24 001 – 35 000    10 

L Více neţ 35 000   11 

    Nechce odpovídat   99 

81 

81 

Kdo je ve Vaší domácnosti hlavním ţivitelem rodiny 
(vydělává nejvíce)? 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

 

KARTA 21 

Já sám/a    1 

Partner/ka    2 

Někdo jiný     3 

Já a partner/ka přibliţně stejně  4 

Já a někdo jiný přibliţně stejně  5 

Nevím     -3 

82 

82 
Pokud odpověděl/a v ot. 5: 0 (=Ne) 

Jaká je adresa Vašeho současného bydliště? 

a) Ulice _______________________________ 

b) Číslo_______c) Obec___________________ 
83 
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ČÁST VII – Dostupnost dopravních prostředků 

Neţ přistoupíme k otázkám v poslední části dotazníku, rád/a bych Vás poţádal/a, abyste za svou domácnost povaţovala pouze osoby, 
se kterými společně hospodaříte. Pokud například ţijete se staršími rodiči či naopak dospělými dětmi a ty mají vlastní rozpočet, 
neuvaţujte je jako členy domácnosti. 

Pokud ţijete jako tzv. „mladý dospělý“ s rodiči ve stejné domácnosti, zohledněte ve své odpovědi, na kolik s nimi společně rozhodujete 
například o finančních vydáních, pouţívání společného automobilu atd. 

Č. OTÁZKA ODPOVĚĎ Dále 
otázku 

83 
Kolik osob starších 18 let včetně Vás ţije ve Vaší 

společné domácnosti? 

 

____________________________________ 
84 

84 Kolik provozuschopných kol je ve Vaší domácnosti? 
 

____________________________________ 
85 

85 Kolik z těchto kol vyuţívají členové Vaší domácnosti 
k cestám po městě? 

 

____________________________________ 
86 

86 Kolik je ve Vaší domácnosti řidičských průkazů? 
 

____________________________________ 
87 

87 

Kdo hradí Vaše náklady na dojíţdění? 

POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! 

 

Vy sám/a     1 

Jiný člen Vaší domácnosti   2 

Z části respondent a jiný člen domácnosti 3 

Zaměstnavatel    4 

Z části zaměstnavatel, z části Vy sám 5 

Jako náklady osoby samostatně  

výdělečně činné    6 

Nikdo     7 

88 
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FILTR pro následující text: Pokud více než 1 dospělá osoba v domácnosti (ot. 83>1). 

Protoţe se budeme dotazovat na skutečnosti týkající se ostatních členů domácnosti, je moţné, ţe je nebudete znát. Pokud z  tohoto 
důvodu nebudete moci odpovědět, řekněte mi to prosím. Budete mít později moţnost zkonzultovat odpovědi s ostatními členy 
domácnosti a údaje doplnit.Odpovědi na otázky 88 – 94 zaznamenejte do níže uvedené tabulky č. 2. Údaje ke každému automobilu 
zaznamenejte na samostatný řádek v tabulce 2. 

Č. OTÁZKA ODPOVĚĎ Dále 
otázku 

88 
Kolik provozuschopných automobilů má celkem k dispozici 
Vaše domácnost? 

 

_____________________________________ 
89 

89 Jaké je stáří Vašeho automobilu (ů)? Odpověď v tabulce č. 2  90 

90 

Pokud 1 automobil v domácnosti: Je to soukromý 

automobil, Váš nebo blízkých osob? 

Více než 1 automobil v domácnosti: Který z těchto 

automobilů je v soukromém vlastnictví členů Vaší 
domácnosti nebo blízkých osob? 

Odpověď  v tabulce č. 2  91 

91 

Pokud 1 automobil v domácnosti: Jste osobou, která 

tento automobil v domácnosti řídí nejčastěji nebo stejně 
často jako jiná osoba v domácnosti? 

Více než 1 automobil v domácnosti: Kterým z těchto 

automobilů nejčastěji cestujete ve městě? 

Pokud ano, zakroužkujte číslo příslušného automobilu. 

Odpověď  v tabulce č. 2  92 

 Následující údaje doplňte pouze k nejčastěji využívanému autu na cesty ve městě.  

92 

Jaký typ paliva do tohoto auta pouţíváte?  

Stačí vyplnit benzín, nafta, LPG a ostatní, není třeba, zda 
je olovnatý a jaké má číslo. 

Odpověď  v tabulce č. 2  93 

93 

Jakou průměrnou spotřebu paliva má tento automobil při 

cestách po městě?  

Pokud respondent uvede 9 až 10 litrů, zapište 9,5. Pokud 
respondent odpoví, že se to liší podle ročního období, 
požádejte ho/ji, aby vyjádřil/a údaj za stávající období roku 
(jaro – léto). 

Odpověď v tabulce č. 2   94 

94 

Jaká je celková spotřeba paliva Vaší domácnosti na 
měsíční provoz tohoto automobilu? Uveďte v litrech nebo 

v korunách. 

 Pokud respondent uvede 9 až 10 litrů, zapište 9,5. Pokud 
respondent odpoví, že se to liší podle ročního období, 
požádejte ho/ji, aby vyjádřil/a údaj za stávající období roku 
(jaro – léto). 

Odpověď  v tabulce č. 2  95 

TABULKA 2 

Otázka 89 90 91 92 93 94 

 Stáří (let)   Typ paliva Spotřeba po městě 
(litrů/100 km) 

Celková spotřeba paliva 
za měsíc 

1 

 

méně neţ 1 rok            0 

 

__________________let 

Ano 1 

Ne 0 

1   

________  l/100 km 

Nevím  -3 

a ________  litrů 

b ________  Kč 

Nevím  -3 

2 

 

méně neţ 1 rok            0 

 

__________________let 

Ano 1 

Ne  0 

2   

________  l/100 km 

Nevím  -3 

a ________  litrů 

b ________  Kč 

Nevím  -3 

3 

 

méně neţ 1 rok            0 

 

__________________let 

Ano 1 

Ne 0 

3   

________  l/100 km 

Nevím  -3 

a ________  litrů 

b ________  Kč 

Nevím  -3 

4 

 

méně neţ 1 rok            0 

 

__________________let 

Ano 1 

Ne 0 

4   

________  l/100 km 

Nevím  -3 

a ________  litrů 

b ________  Kč 

Nevím  -3 

    Odpovědi: 
1 Benzín 
2 Nafta 
3 LPG 
4 Ostatní 
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95 

Pokud více než 1 automobil v domácnosti (Ot.88 = 2, 3, 4) 

Jaké jsou měsíční náklady Vaší domácnosti na cesty všemi 
auty? Odhadněte počet ujetých kilometrů, spotřebovaných 
litrů paliva nebo náklady v Kč za průměrný měsíc. 

a ________________________________  litrů 

b ________________________________  km 

c ________________________________  Kč 

Nevím     -3 

96 

 

FILTR: Pokud je alespoň 1 automobil v domácnosti (Ot 88 = 1, 2, 3, 4).  Pokud ne (Ot. 88=0), pokračujte otázkou  101. 

96 
Kolik procent z  celkových nákladů Vaší domácnosti  na 
benzín, naftu nebo Vámi pouţívané palivo  připadá na cesty 
po městě? 

__________________________________  % 

Nevím     -3 
97 

97 

Jaké jsou celkové měsíční náklady Vaší domácnosti na 
parkování? Myslíme tím pravidelné – například předplatné i 
jednorázové platby na placených parkovištích nebo u 
automatů. 

__________________________________  Kč 

Nevím     -3 98 

98 

 Kdo platí ve Vaší domácnosti největší část nákladů 
spojených s cestami autem? Vyberte nejvhodnější odpověď 
z nabídky na kartě. 

KARTA 22 

Já sám      1 

Jiný člen mé domácnosti   2 

Já společně s jiným členem domácnosti 3 

Zaměstnavatel    4 

Zčásti já, zčásti zaměstnavatel  5 

Jiné      6 

99 

Parkování zdarma na ulici   1 

Parkování za poplatek na ulici  2 
100 

99 

Jaké máte moţnosti parkování v místě bydliště? 

KARTA 23 

 

Ve  vlastní  garáţi nebo na vlastním     
parkovacím stání    3 

V pronajaté garáţi anebo na pronajatém 4 
parkovacím stání 

101 

100 

FILTR: pouze pokud odpověděl/a 1 nebo 2 

Kolik potřebujete v průměru minut na nalezení parkovacího 
místa? 

_______________________________  minut 

Nevím     -3 101 

 
Přečtěte respondentovi: 

V této části se Vás budu ptát na to, zda Vy sám/a a ostatní členové Vaší domácnosti vlastní nějaké předplatné na hromadnou dopravu. 
Začneme u Vás. 

Vyplňujte do prvního  řádku v tabulce 3: 

Ot. 102. Kolik je Vám let?  

Ot. 103. Máte nějaké předplatné na hromadnou dopravu včetně vlaku a jaký typ? 

FILTR: pokud má časové předplatné (MHD, VYDIS, traťovou nebo síťovou jízdenku) nebo odpoví „jiné“ (Ot. 103=1 nebo 3 – 6) 

Ot. 104. Jaké je trvání Vašeho předplatného na MHD, jízdenky VYDIS, traťové, síťové či jiné časové jízdenky? Zaznamenejte pouze 
předplatné delší než 1 den. 

Ot. 105. Jaká byla jeho pořizovací cena. 

Ot. 106. Máte nějaký typ slevy na hromadnou dopravu? (Případnou slevu zaškrtněte. Plzeňskou, Pardubickou kartu nebo elektronické 
peněženky nepovažujte za slevu). 

Ot. 107. Máte nějaký typ zákaznické karty Českých drah? 

 

Přečtěte respondentovi: Nyní Vám tytéţ otázky poloţím za všechny ostatní členy Vaší domácnosti 

 

Ot. 101 a 102. Řekněte mi prosím, jaké osoby s Vámi ţijí ve společné domácnosti a jaký je jejich věk. (Vyplňujte další řádky v 

 tabulce 3.) 

Ot. 103. Kdo z těchto osob má nějaké předplatné na hromadnou dopravu včetně vlaku a jaký typ? 

FILTR: pokud má časové předplatné (MHD, VYDIS, traťovou nebo síťovou jízdenku) nebo odpoví „jiné“  alespoň jedna další osoba 
v domácnosti (Ot. 103=1 nebo 3 – 6) 
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Ot. 104. Jaké je trvání tohoto předplatného na MHD, jízdenky VYDIS, traťové, síťové či jiné časové jízdenky, kterou Vaši rodinní 
příslušníci vlastní? Zaznamenejte pouze předplatné delší než 1 den. 

FILTR: pokud má časové předplatné (MHD, VYDIS, traťovou nebo síťovou jízdenku) nebo odpoví „jiné“  alespoň jedna další osoba 
v domácnosti (Ot. 103=1 nebo 3 – 6) 

Ot. 105. Jaká byla pořizovací cena tohoto předplatného, které vlastní Vaši rodinní příslušníci (u všech osob v domácnosti)? 

Ot. 106. Mají ostatní členové Vaší domácnosti nějaký typ slevy na hromadnou dopravu? (Případnou slevu zaškrtněte. Plzeňskou, 
Pardubickou kartu nebo elektronické peněženky nepovažujte za slevu). 

Ot. 107. Mají ostatní členové Vaší domácnosti nějaký typ zákaznické karty Českých drah? 

TABULKA 3 

Ot. 101 
Začněte 
prosím 
u 
respond
enta 
 

Ot. 
102 

Ot. 103 Ot. 104 
FILTR: Pokud 1 nebo 3 - 6 v ot.103 

Ot. 105 
FILTR: Pokud 1 nebo 3 – 6  v ot.103 

Ot. 106 Ot. 
107 

Trvání časového předplatného na: Celková cena předplatného v Kč     
(i když platí někdo jiný)  

Osoba Věk Typ 
předplatn. 
na 
hromadn. 
dopravu 
(včetně 
vlaku) – 
označte 
všechny 
možnosti 

MHD Trať. 
jízd. na 
vlak 

Síťovou 
jízdenku 
na vlak 

Čas. 
jízd. 
VYDIS 

Jiné MHD Trat. 
jízd.. 
na 
vlak 

Síťovou 
jízdenku 
na vlak 

Čas. 
jízd. 
VYDIS 

Jiné 

Typ  
slevy     
na 
hromad. 
dopravu 

Zák. 
karta 
ČD 

1= RESP 
ONDENT 

 
1 2 3 4 5 6 
7 8 

            

               

               

               

               

               

               

Vysvětlivky pro doplnění kódů do tabulky č. 3 
Osoba 
Začněte prosím u 
respondenta 

 Typ předplatného 
na hromadnou 
dopravu (včetně 
vlaku) – označte 
všechny možnosti 

Trvání časového 
předplatného u 
MHD 

Trvání časového 
předplatného u 
traťové jízdenky na 
vlak 

Trvání časového 
předplatného u 
síťové jízdenky na 
vlak 

Typ slevy na hromadnou 
dopravu 

Respondent 1 Časové 
předplatné na 
MHD 

1 Týdenní nebo 
kratší 

1 Týdenní nebo 
kratší 

1 Týdenní 1 Ţákovské 1 

Partner/ka 2 Plzeňská, 
Pardubická karta 
nebo 
elektronická 
peněţenka 

2 Měsíční  2 Měsíční 2 Měsíční 2 Studentské 2 

Dítě 3 Traťová jízdenka 
na vlak 

3 Čtvrtletní 3 Čtvrtletní 3 Tříměsíční 3 Pro důchodce 3 

Sourozenec 4 Síťová jízdenka 
na vlak 

4 Půlroční 4 Jiné 4 In-gold 4 Pro osoby 
starší 70 let 

4 

Rodič 5 Časová jízdenka 
VYDIS 

5 Roční 5   In-gold all 
inclusive 

5 ZTP 5 

Jiné 6 Jiné 
 

6 
 

Jiné 6     Zaměstnaneck
é (pracovníků a 
rodinných 
příslušníků 
dopravních 
podniků) 

6 

  Ţádné z 
uvedeného 

7  Jiné 7 

  Nevím 8    

Zákaznická karta Českých drah 

In-karta junior 
do 15 let 

In-karta junior nad 
15 let 

In-karta senior nad 
70 let 

In.karta ZTP a 
ZTP/P 

Zaměstnanecké 
(pracovníků a 
rodinných příslušníků 
dopravních podniků) 

Z-karta 
 
 
 

Kilometrická 
banka 

Jiné 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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108 

FILTR: Pokud respondent nemá časové předplatné na 
městskou hromadnou dopravu (v ot. 103 neoznačil 1) 

Z jakého důvodu nemáte ţádné časové předplatné na 
městskou hromadnou dopravu? 

Vyberte nejvhodnější odpověď z KARTY 24 

Nejezdím městskou hromadnou  
dopravou příliš často    1 

Nevyplatí se mi to    2 

Nemusím nic platit   3 

Jiné _______________________  4 

109 

109 

Jaké jsou Vaše vlastní celkové náklady na cesty 

hromadnou dopravou, zahrnete-li i například cestování o 
víkendech? Vyjádřete jako částku za měsíc nebo za rok.  

(Pokud respondent řekne, že se liší mezi ročními obdobími, 
požádejte ho, ať vyjádří jako roční částku.) 

A _____________________________  Kč / měsíc 

B _____________________________  Kč / rok 

Nevím       -3 

 

110 

1 _____________________________  Kč / měsíc 

 

110 

Jaké jsou celkové náklady Vaší domácnosti na cesty 

hromadnou dopravou, zahrnete-li i například cestování o 
víkendech? Vyjádřete jako částku za měsíc nebo za rok.  

(Pokud respondent řekne, že se liší mezi ročními obdobími, 
požádejte ho, ať vyjádří jako roční částku.) 

2 _____________________________  Kč / rok 

Nevím       -3 

 

K
O

N
E

C
 

 

Tímto je rozhovor u konce. Děkuji za Váš čas. 

 

 

 

 
 

Délka trvání rozhovoru: 

 

________________________________  minut 
 

 

 Lokalita:  

Tazatel zapíše lokalitu. 

 

Hradec Králové a okolí    1 

Pardubice a okolí    2 

Plzeň a okolí    3 

Praha a okolí    4 

Jihlava     5 

Kolín     6 

Český Brod    7 

Chomutov    8 

Turnov     9 

Kroměříž    10 

 

 
Byl použit drop-off dotazník? Ano     1 

Ne     0 
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RESUME 

 

Moving Around a City – Rationality of Travel Mode Choice  

 

The aim of my study is to answer questions related to explanation of the travel 

mode choice used by people for regular commuting and what role in their 

decision making can be attributed to location of their residence, i.e. how the 

travel mode choice differs in case of traditional urban residents and suburban 

residents. I have limited my focus only to the travel modes used by adult residents 

of the Czech Republic. The reason why to study everyday commuting is the fact 

that people currently living in western cities spend a lot of time and money 

commuting and that the aggregate of everyday individual mobility generates an 

important environmental impact. Thus, this work represents a contribution to 

dynamically developing areas of sociology of travel and mobility as well as a 

general contribution to sociology of action.  

 The choice of methodology in this study is based on the presumption that 

despite the fact that the travel mode choice represents a routine (social) behaviour, 

to a certain extent it can be seen as rational. Thus, I try to explain individual 

mobility by incorporating it into patterns of human motivation, means and goals, 

i.e. into categories of human action, in a context of specific conditions and 

situational constraints. The random utility model used for the quantitative data 

analysis is based on a presumption that with high probability individuals would 

make a choice bringing them the biggest utility and on the bounded rationality 

concept. Such utility includes besides time and money savings also comfort, 

privacy, sense of authority or power related to the use of individual travel modes.  

I study the travel mode choice from two perspectives: a) statistical and b) 

behavioural. Statistical analysis based on the random utility model and using the 

multinomial logit model brings a static picture of the travel mode choice. Using 

this model I explain the travel mode choice based on situational constraints and 

differences between social groups. The differences between behaviour of social 

groups are related to the fact that situational constraints limit different social 

groups to a different extent. Statistical analysis reveals also the differences 

between groups consisting “only” of different lifestyles and types of mobility 

related to them. Using the statistical analysis I am unable to explain how the 
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situational constraints lead to different behaviour in different individuals and also 

the part of behaviour that cannot be explained using the constraints, thus I add a 

qualitative study providing us with the necessary behavioural explanation. Results 

of this analysis using biographic and semi-structured interviews on conditions 

related to the change of place of residence show that for different types of 

population accessibility represents a factor of different importance. Also, the 

qualitative analysis explains the causal mechanism in which specific conditions or 

constraints lead to a change of behaviour patterns stored in the stock of 

knowledge from which they are retrieved in analogical situations. The manner of 

adaptation of routines in relation to specific situational constraints shows that 

despite the fact that the travel mode choice represents automatic behaviour it can 

be relatively reliably explained using the bounded rationality models. However, in 

certain individuals the travel mode choice can be explained only through 

unreflected reproduction of a habit as a natural part of a certain habitus. 

Summarizing both types of findings of this study, we may claim that the 

everyday travel mode choice depends to a large extent on constraints that cannot 

be influenced by individuals. The first travel mode choice constraint is the amount 

of time and money available to the individual. Further factors explaining why 

some people use their car while others use public transport include public 

transport services, civic facilities in the place of residence and nature of their job 

and mobility requirements related to its performance. From the financial point of 

view, the travel mode choice is limited by costs of individual travel modes on one 

hand and by the personal income of an individual on the other. Rich people can – 

to a certain extent – ignore the costs as well as other types of constraints and 

indeed they do. We can also observe that the situational constraints influence 

lower-income individuals and women more. Even when we control for influence 

of their income, professional status or the need to select the time and destination 

of their journey flexibly, men drive their car or bicycle more frequently than 

women. It is possible that when compared to women, men prefer autonomy, 

privacy, risk, etc. or that they drive cars – representing a scarce source in majority 

of households – more frequently than women because of their better negotiating 

position. When modelling the influence of personal income, no travel mode 

choice can be easily related to the level of education or age. 
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 In the qualitative study I have focused on what type of residence people 

prefer. It is a fact that residents in locations with good civic facilities and public 

transport services use public transport more frequently, while people from areas 

with lower levels of civic facilities and public transport prefer cars. Looking into 

preferred characteristics of their place of residence I have identified four types of 

individuals. The first group includes people for whom accessibility represents an 

important factor when choosing their residence and thus they live in compact 

urban developments as they do not drive, cannot afford to drive or do not want to 

drive. The second group ignores accessibility as a characteristic of their place of 

residence because they want to use their car anyway or they are willing to accept 

the lower level of accessibility as a price for living in their own house with a 

garden. Thus, they live in suburban locations with lower levels of civic facilities 

and public transport services. The third group comprises individuals declaring that 

accessibility is an important factor for them; however they do not take it into 

account when selecting their place of residence. As their expectations are not met 

and they suffer from a disproportional increase of their travel time and lack of 

comfort when using the public transport they start to drive their car more 

frequently or plan their travel very meticulously. Members of the fourth group use 

their car frequently despite that fact that they live in a place with good public 

transport service and civic facilities. They systematically ignore the supply of 

alternative travel modes.  

An answer to the question why some people drive their car despite of 

alternative supply can be found in general classification of rationality present in 

their behaviour. Regardless of the travel modes we can see completely different 

spheres of rationality in the observed behaviour types and we can use different 

theoretical concepts of behaviour to explain them. The first sphere is the travel 

mode choice rationality based on constraints. The second sphere is the sphere of a 

consistent lifestyle including not only the travel mode choice but also the nature of 

residence choice. The third sphere includes the travel mode choice as an 

unreflected habit sphere being a part of habitus.  

According to the three spheres of rationality related to the travel mode 

choice we can identify different factors of individual transport development: a) 

differences in the nature of individual travel modes and their attractiveness related 

to individual economic and professional constraints, b) real willingness of many 
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people to live in residential locations with a lower accessibility and lower level of 

services, and c) a habit to drive a car automatically regardless of conditions as a 

natural part of habitus of economic middle and upper classes. Differentiation of 

these factors leads to different implications when considering possibilities of 

overturning the current increasing trend of car transport. Firstly, it is a question of 

price or other regulation changing attractiveness of the individual alternatives. 

Secondly, there are factors related to preference of suburban lifestyle including 

not only normative and cultural patterns but also significant differences in real 

estate prices in internal cities and suburban locations. I believe that without a 

policy creating favourable conditions in internal cities and without a public debate 

about negative influences of suburban living this trend can be hardly slowed 

down. In the last case of the habit to use a car regardless of available alternatives 

as a part of habitus of economic middle and upper classes the discussion about 

possible changes is the most demanding. However, this study shows that majority 

of people make their travel mode choices taking into account real possibilities and 

constraints and thus that it is possible to influence their behaviour through 

economic and other types of regulation. 
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