
Posudek oponenta disertační práce Markéty Braun-Kohlové Město a pohyb v něm – 

otázka racionality volby dopravního prostředku 

Markéta Braun-Kohlová se ve své disertační práci zabývá problémem volby dopravního prostředku, který je 
zajímavým, důležitým a aktuálním tématem také pro dopravní geografii. Výzkumný problém je v obecné 
rovině definován otázkou na str. 19: „Jaký dopravní prostředek jednotlivci a sociální skupiny používají, za 
jakých podmínek a proč?“. Autorka se z obsahového hlediska zaměřuje se zvýšeným důrazem na využívání 
osobního automobilu jako hlavního současného dopravního prostředku, navíc s rostoucím využíváním. 

Disertační práce je logicky uspořádána. Autorka po představení studované problematiky velmi široce 
diskutuje používanou terminologii, kritizuje různorodé modely dopravního chování a teoretickou část 
posléze doplňuje velmi kvalitně zpracovanou ukázkou kvantitativně a kvalitativně pojatého výzkumu. 
V závěru autorka propojuje výsledky obou typů výzkumu.  

Ke kvalitám práce nemám zásadních připomínek. Jako nezaujatý čtenář, navíc školený v jiném oboru, 
musím pouze zdůraznit, že text práce je velmi „analytický“ a i v pasážích věnovaných shrnutí poznatků 
nedochází k syntéze, která by text zatížený spoustou detailů přehledně a stručně shrnula, zdůraznila 
podstatné. Např. množství kritických poznámek k diskutovaným modelům by mohlo být uzavřeno jejich 
autorským zhodnocením, uspořádáním podle jejich závažnosti apod. Čtenář se tak v textu někdy „ztrácí“. 

Drobné připomínky shrnuji pro přehlednost v následujících bodech: 

1/ Z oboru geografie je stručně citována pouze Häggerstrandova časoprostorová geografie, ale samozřejmě 
chápu, že práce je zaměřena sociologicky. 

2/ Správným pojmem je hustota zalidnění, pojem hustota obyvatelstva je sice používán i Českým 
statistickým úřadem, ale je chybný. Tento ukazatel má hodnotit „jak hustě je území zalidněno“, nikoliv „jak 
hustí jsou lidé“ (viz s. 59 dole nebo obr 7 na s. 62). 

3/ Rozdíl mezi stupněm automobilizace a mírou automobilizace je, podle mého názoru, nedostatečně 
vysvětlen (s. 54); pokles stupně automobilizace v roce 2003 v grafu na obrázku 5 vysvětlují autoři citované 
Ročenky změnou metodiky statistické evidence. 

4/ Poměrně velká část kapitoly II stojí na citaci jednoho zdroje (Ročenka dopravy Praha 2008). 

Po formální stránce je práce v pořádku. Autorka píše velmi čtivým, vyzrálým, přitom precizním a odborným 
stylem. Zajímavé a poutavé názvy kapitol (např. III Užitek z volby – špatný pán v teorii, ale dobrý sluha 
v empirickém výzkumu) nejsou, domnívám se, na škodu odbornosti, přitom dávají práci jistou poutavost. 
Osamocené jednopísmenné předložky a spojky v textu mohou působit rušivě. Předpokládám, že i v oboru 
autorky je běžný požadavek uvádět citace zdrojů také u obrázků a tabulek – zde ovšem často chybějí (např. 
č. 2, 7). Předpokládám, že jsou dílem autorky práce. Podkapitoly kapitol I až III nejsou v textu číslovány 
(pouze v obsahu). 

Uvedené kritické postřehy ovšem výrazně nesnižují celkovou kvalitu práce. Můj hodnotící soud je 
samozřejmě zatížen neznalostí obvyklé úrovně prací v oboru autorky, při vědomí tohoto omezení přesto 
prohlašuji, že předložená práce svojí odbornou kvalitou i přesvědčivou koncepcí vysoce naplňuje nároky 
kladené na disertační práce. 
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