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Obsah práce 

Markéta Braun Kohlová předložila doktorskou dizertační práci, v níž se věnuje otázce, jaký 
dopravní prostředek volí jedinci v českých městských aglomeracích ke svému každodennímu 
pohybu. Zajímá ji, zda (a do jaké míry) jde o volbu vědomou, reflektovanou a vedenou 
racionálním kalkulem a do jaké míry jde o chování rutinizované, habitualizované, 
nereflektované. V pozadí tématu práce stojí otázka managementu prostorové mobility ve 
městech. 

Práce je teoreticko-empirického charakteru a v obou svých částech vykazuje poměrně výrazné 
interdisciplinární přesahy. V oblasti teoretické a konceptuální pracuje s klasickými pojmy 
sociologické teorie jednání, ale prokazuje i znalost (původně) ekonomických/ekonomizujících 
teorií vycházejících z teorie racionální volby. V oblasti empirické je práce založena na 
kombinaci metod a datových zdrojů: vedle kvantitativních dat analyzovaných klasickými 
statistickými nástroji autorka používá i data kvalitativní pocházejících z biografických a 
polostrukturovaných rozhovorů. Práce je mimo to vhodně zasazena do kontextu urbánní 
sociologie a dopravního výzkumu, což propůjčuje jinak poměrně úzce vymezenému 
výzkumnému tématu příhodný širší interpretační kontext a prokazuje tak i schopnost autorky 
nahlédnout vlastní výzkumné téma v obsáhlejších konotacích vlastního i příbuzných oborů. I 
tímto způsobem autorka dokládá svou odbornou zralost a vyspělost. V úvodním zdůvodnění 
volby tématu i v závěru práce autorka mimo to dokládá, že její – primárně badatelský záměr – 
má i výrazné aplikované přesahy, což není u sociologických badatelských prací vůbec 
pravidlem. 

Autorka svou práci (v celkovém rozsahu 234 stran včetně titulu, patitulu a příloh) člení do pěti 
kapitol, které jsou doplněné stručným úvodem a závěrečným shrnutím, třemi přílohami, 
anglickým resumé a seznamem odborné literatury.  

První kapitola je teoretická a věnuje se otázce racionality každodenního jednání, konkrétně 
každodenní mobility v rámci městské aglomerace. Autorka argumentuje, že je možné toto 
jednání – jakkoli je rutinizované – považovat alespoň z části za racionální. Autorka tuto část 
práce vystavěla na některých pracích z oblasti klasické (Weber) i novější (fenomenologické, 
Schutz) sociologie, které staví vedle Beckerovy teorie racionálního jednání. Hlavním závěrem 
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této kapitoly je tvrzení, že i když je volba dopravního prostředku do značné míry rutinizovaná 
a habitualizovaná, lze ji v jistém slova smyslu považovat za racionální. Pro další vývoj práce 
je ovšem důležité, že tuto racionalitu autorka (opět s odvoláním na Schutze) vymezuje šesti 
dimenzemi: uvážeností, plánovitostí, volbou mezi alternativami, rozumností, logičností a 
předpověditelností. 

Kapitola druhá je věnována proměnám struktury (struktur) městského prostoru. Ten je jednak 
kontextem, který (spolu)determinuje lidské jednání (mobilitu), jednak je sumou každodenního 
jednání (znovu)vytvářen a (znovu)potvrzován. Tato dualita jednání a struktury je v práci 
opakovaně zmiňována a v kapitole druhé dokládána řadou agregovaných, historických 
makrodat. 

Kapitola třetí je autorčiným pokusem konceptuálně vymezit tzv. model náhodného užitku, 
který pak v dalších částech práce používá ke statistickému modelování determinant lidských 
voleb (mobilitního jednání). Zvolenou metodou pro vlastní analýzu kvantitativních dat je 
multinomický logitový model (lépe česky snad „multinomiální logit“?). Ten je v kapitole 
čtvrté aplikován na data z dotazníkového šetření, v němž respondenti vypovídali o své první 
cestě po městě v předchozím dnu, o charakteristikách této cesty (délka cesty, náklady na 
cestu) i svých vlastních (status, věk, atp.). Autorka z dat rekonstruuje i charakteristiky dalších 
mobilitních alternativ (celkem v analýze rozlišuje cestu autem jako řidič, cestu autem jako 
spolujezdec, hromadnou dopravu, kolo, cestu pěšky). V modelu je pak konkrétní volba 
predikována jak pomocí charakteristik jedince (pohlaví, vzdělání, příjem, povolání, 
preferovaný životní styl), tak pomocí vlastností dostupných alternativ (časové a finanční 
náklady na cestu) a městského prostoru (občanská vybavenost v místě bydliště, vzdálenost na 
nejbližší zastávku hromadné dopravy, frekvence spojů hromadné dopravy). Model ověřuje 
několik (celkem 9, viz s. 82) dílčích hypotéz. 

Kapitola pátá pracuje s kvalitativními daty, která doplňují a překonávají data kvantitativní. 
Lidé, kteří se v posledních dvou letech přestěhovali, zde vypovídají o svých cestách a o 
procesech/zdůvodněních volby dopravního prostředku, cestovní rutině, o pravidlech a 
vzorcích cestování. Vypovídají nejen o cestách svých, ale i o cestách svých partnerů. 
Komunikační partneři byli vybírání z obyvatel několika českých městských aglomerací. 

Opakovaně se zde autorka vrací k otázce endogeneity volby dopravního prostředku a ukazuje, 
zda (a do jaké míry) je volba dopravního prostředku ovlivněna místem bydliště, nebo zda jde 
o volbu simultánní (lidé volí míst bydliště s vědomím dopravní dostupnosti a budoucího 
mobilitního chování). Problém endogeneity je opakovaně a robustně doložen: přinejmenším u 
části populace je volba místa bydliště skutečně neoddělitelně spjata s volbou budoucích 
způsobů prostorové mobility. 

Tato kapitola také ukazuje, že poslední (dotazníkem zaznamenaná cesta) může být (a často je) 
výsledkem dlouhodobějšího procesu vyvažování různých kritérií, zkoušení a vyhodnocování 
(například u lidí, kteří volí místo bydliště s ohledem na dopravní obslužnost, aktivně o ní 
sbírají informace a po přestěhování používají nějaký čas hromadnou dopravu, aby později pod 
tlakem okolností vyhodnotili, že cesta autem je výhodnější). Tento postup zřejmě lze chápat, 
mimo jiné, jako potvrzení konceptu omezené racionality. 

V kapitole je konstatována heterogenita populace: různí lidé projevují větší/menší míru 
racionality, respektive různé druhy (ne)racionality. Jsou empiricky identifikovány tři typy lidí 
(komunikačních partnerů). Jedni volí bydliště tak, aby bylo dobře dostupné, chtějí to mít 
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všude blízko (a chodí pěšky, jezdí na kole a tramvají). Další o místě bydliště a jeho dopravní 
dostupnosti moc nepřemýšlejí, protože stejně všude budou jezdit autem (bez ohledu na 
dostupné alternativy). Další jsou neexistencí přijatelných alternativ nuceni jezdit autem (i 
když možná původně doufali v něco jiného, ale situaci nevyhodnotili správně). Čtvrtý typ lidí 
je k analýze doplněn bez podkladu v kvalitativních datech a jde o lidi, kteří by jezdit nemuseli 
(alternativy existují), ale přesto jezdí autem. Autorka poměrně přesvědčivě dovozuje (s. 165 a 
následující), jak by lidé v jednotlivých skupinách (ne)mohli být odrazování od 
automobilismu. Tato část práce by se zřejmě měla stát povinným čtením pro dopravní 
experty, územní plánovače, architekty a samosprávu, tj. všechny ty, kdo mají zájem 
managovat osobní prostorovou mobilitu. 

Závěr práce shrnuje jednotlivé dílčí výsledky a znovu se vrací k tématu možné regulace 
individuální automobilové přepravy. 

 

Hodnocení jednotlivých pasáží práce 

Teoretický výklad v první kapitole se mi jeví jako uměřený, i když v některých pasážích jako 
nedotažený. V některých částech se mi výklad zdá být příliš ovlivněný některými spíše 
učebnicovými publikacemi (Šubrt) než podrobnou znalostí primárních zdrojů, 
fenomenologická sociologie a ekonomická teorie jsou budovány v zásadě jako oddělené, 
paralelní světy, které sice můžeme využít k výkladu stejných jevů, ale v zásadě spolu 
nekomunikují (což není pravda). Autorka na několika místech práce správně (ales píše 
okrajově) zmiňuje Beckerovy reakce na kritiku z ne-ekonomických pozic, v zásadě ale 
ignoruje explicitní sociologické pokusy se s Beckerem vypořádat. Propojení obou 
teoretických proudů by zřejmě mohlo (a mělo) být hlubší. 

V závěru první kapitoly se autorka poprvé dotkne volby metody a zdůvodňuje své rozhodnutí 
studovat lidské mobilitní chování z pohledu statistického i behaviorálního, kvantitativního i 
kvalitativního. Protože tuto volbu považuji za jeden z nejzdařilejších aspektů práce, zdál se mi 
prostor věnovaný zdůvodnění této volby jako zbytečně skromný. Sociologická metoda (dnes 
už vlastně svébytné paradigma) vycházející z kombinace různých datových zdrojů a způsobů 
analýzy dat je dnes dobře rozvinuto. Domnívám se, že by práci slušela samostatná kapitola, 
v níž by autorka doložila i svou širší metodologickou erudici. 

V kapitole třetí a čtvrté autorka opakovaně zmiňuje slabá místa zvoleného statistického 
modelu. Jde zejména o otázku endogeneity (kauzální následnosti jevů) a problém zkreslení 
samo-výběrem (self-selection bias), což jsou zřetelně hlavní problematická místa výzkumu 
volby dopravního prostředku. Přirozeně platí, že autorčina snaha vypořádat se s těmito 
problémy pomocí kvalitativních dat je přijatelná (a v této konkrétní práci nepochybně zdařilá), 
přesto si myslím, že by bylo na místě uvažovat i o možnostech řešení těchto problému v rámci 
kvantitativního paradigmatu. 

V kapitole čtvrté mimo to autorka činí řadu (nezdůvodněných) metodologických voleb, které 
jsou více či méně problematické, a domnívám se, že by autorka mohla projevit větší 
sebereflexi jako při jejich činění, tak při jejich prezentaci čtenáři. Mohl bych např. zpochybnit 
způsob zacházení s chybějícími daty, odvozování charakteristik nezvolených cest (alternativ) 
od průměrných charakteristik těchto cest u lidí, kteří je zvolili. Podobně mám jisté výhrady 
k metodě step-wise budování modelů a vylučování prediktorů, která nemají statisticky 
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významný efekt, nebo ke způsobu tvorby škál (faktorová analýza, součtový index). Považoval 
bych za moudré srovnávat – jak je dnes v sociologii poměrně zavedenou praxí – srovnávat 
modely nejen podle kritérií klasického statistického usuzování, ale i pomocí kritérií 
bayesovské statistiky atp. Chápu, že řada těchto voleb není nezpochybnitelně obhajitelná, 
protože i mezi statistiky neexistuje konsenzus ohledně správných postupů. Na místě by zřejmě 
bylo provedení analýzy sensitivity tak, aby bylo čtenáři zřejmé, že věcné výsledky nejsou 
povahou dílčích metodologických rozhodnutí ovlivněné. 

V některých částech čtvrté kapitoly jsem se nemohl ubránit dojmu, že autorka zřejmě 
nevědomky používá terminologii, která v sociologii není běžná (možná je to daň za 
interdisciplinaritu samotné práce i pracoviště autorky, možná jde o chybu?): sociologové, kteří 
se modelům diskrétní volby typicky učí z klasické učebnice P. Allisona (Logistic Regression 
Using the SAS System, SAS Institute, 1999), by například zvolený statistický model nazývali 
podmíněným logitem, conditional logit, a pod pojmem multinomický logit by rozuměli 
model, který používá (může používat) jako prediktory pouze vlastnosti respondentů. 

U některých dílčích tvrzení se domnívám, že jsou mimo rámce standardně statistiky 
přijímaných interpretací: rho je jen velmi přibližnou analogií R2 a raději bych se zdržel mluvit 
o něm jako o indikátoru podílu vysvětlené variance. Jednotlivé konstanty v multinomiálním 
logistickém modelu, v němž jsou použity nějaké prediktory, indikují odlišnou popularitu 
voleb jen pro takovou kombinaci vlastností voleb a respondentů, která je charakterizována 
nulovými hodnotami všech prediktorů (srov. s. 93 a další). 

V závěru textu postrádám zhodnocení vstupní teoretické práce, určitou revizi pojmu 
racionalita v analýze prostorové mobility, zhodnocení zvolené kombinované metody a širší 
reflexi témat pro další výzkum, slabých míst použitého designu a návrhů pro budoucí 
metodiku výzkumu volby dopravního prostředku. Tím by autorka projevila ještě hlubší 
schopnost sebe-reflexe a zároveň (možná) učinila další kroky ke specifikaci své další osobní 
výzkumné agendy: život post-doktoranda může být (a často je) z větší části dalším rozvíjením 
tématu vlastní disertace. 

V práci by po mém soudu neměl chybět věcný a jmenný rejstřík. 

 

Témata k diskusi při obhajobě 

a. Jak by bylo možné v rámci kvantatitivního paradigmatu řešit otázky endogeneity 
volby dopravního prostředku například pomocí aplikace ekonometrických technik? 
Najdeme situace, které evokují experimentální situaci a vytvářejí instrumentální 
proměnné? Co třeba stav, kdy se v nějaké lokalitě mění jízdní řád, dočasně je uzavřena 
nějaká silnice, porouchá se jediný automobil v domácnosti, respondent/řidič dočasně 
nemůže řídit (třeba kvůli užívání léku), respondent je firmou přeřazen na práci na 
jiném pracovišti? Může být empirické postižení těchto situací (například v příštím 
dotazníkovém šetření) vhodným dalším výzkumným postupem? 

b. Jakým způsobem by (i ve světle odpovědí na otázku sub a) dnes autorka změnila 
dotazník pro kvantitativní šetření: které proměnné by (ne)měřila, které by měřila jinak 
a proč? 
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c. Bylo by možné rozšířit (zatím omezené) možnosti zobecnění kvalitativního výzkumu 
studiem lidí, kteří se stěhují z vesnice do města? 

d. Nehodil by se k analýze kvantitativních dat spíše vhnízděný logitový model (nested 
logit), v němž by v prvním kroku respondent činil pouze volbu „dopravím se vlastními 
silami (ano/ne)“ a ve druhém kroku volil způsob (kolo/pěšky; auto/hromadná 
doprava)? 

 

Celkové zhodnocení 

Práce je celkově velmi zdařilým, řemeslně zvládnutým produktem, který bezpochyby dokládá 
vysoké schopnosti autorky v odborné práci teoretické i empirické. V práci se snoubí rutinní 
řemeslo s žádoucí teoretickou, metodologickou i poznávací inovací a rozhodně se mi zdá, že 
jde (přinejmenším ve středoevropském prostoru) o práci s jasně definovatelnou a obhajitelnou 
přidanou poznávací hodnotou. Práce zřetelně vychází z autorčina dlouhodobého a 
systematického zájmu o téma, který je snad také příčinou zmíněné řemeslné zručnosti. 
Protože je práce mimo to zdařile napsána, konstatuji, že se celkově práce svou kvalitou velmi 
blíží publikačním nárokům českých odborných vydavatelství a domnívám se, že by autorka 
měla usilovat o knižní vydání práce. 

Práci bez sebemenších pochybností doporučuji k obhajobě. 

 


