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Posuzovaná práce má rozsah 69 stran textu, v nichž se nachází 4 tabulky, 1 graf, 8
map, včetně seznamu literatury, tabulek a obrázků. Závěrečnou část práce tvoří 8 příloh.
Předkládaná práce se zabývá problematikou volby dopravního prostředku v přepravě
osob, které v rámci Česka dosud nebyla věnována příliš velká pozornost, na rozdíl od
mnohých studií zahraniční provenience. Jedním z důvodů je i fakt, že poměrně velká část
odborné veřejnosti chápe volbu dopravního prostředku jako marginální problém, který si
nezasluhuje tolik pozornosti v oblasti primárního výzkum, což má za následek rozšíření
velkého množství domněnek a spekulací. Jedním z cílů této práce je vnést do této
problematiky odborný přístup.
V úvodní kapitole nastiňuje autor obecný pohled na řešené téma a snaží se
formulovat cíle své práce. Ačkoliv dle názvu kapitoly by se zde měli vyskytovat i hypotézy,
tak tomu tak bohužel není, částečně by se za hypotézy dali považovat některé věty, které
rozšiřují formulací cílů.
Celkový koncept práce je veden z velké části v teoretické rovině. Ve druhé kapitole se
autor zaměřuje na hodnocení teoretických přístupů, které vysvětlují dopravní chování
obyvatelstva. Třetí stěžejní kapitola se soustředí na posouzení faktorů, které nejvíce ovlivňují
volbu dopravního prostředku a především faktory, které upřednostňují individuální
automobilovou dopravu. Toto hodnocení je podpořeno poměrně rozsáhlým množstvím
nastudované literatury, z nichž velká část pochází ze zahraničních odborných článků. Tento
nadstandardní rozsah uváděné literatury by si zasloužil větší kritické hodnocení a polemiku
ze strany autora, který velkou část literatury pouze přejímá.
Čtvrtá kapitola, která je na rozdíl od těch předchozích empiricky založena, se
soustředí na hodnocení faktorů, které ovlivňují dopravní chování obyvatel v obci Kluky. Autor
zde ve svém kvalitativním výzkumu použil metodu dotazníkového šetření. Dotazník byl
vystavěn na základě studované literatury a upraven tak, aby bylo možno oslovit co největší
množství respondentů. Autorovi se podařilo oslovit 33 obyvatel z celkových 78, kteří v této
obci žijí. Výsledky tohoto šetření jsou plně v souladu s převažujícími výstupy hodnocené

literatury.

Větší přehlednosti této části práce by prospělo vyšší využití tabulek a grafů.

Ačkoliv počet respondentů byl poměrně malý, tak pro účely této bakalářské práce zcela
dostačující, jak sám autor předjímá, tak cíl tohoto šetření nebyl získat všeobecně platné
závěry, ale spíše se s touto metodikou naučit správně a efektivně pracovat.
Závěrem mohu konstatovat, že pan Šafránek zpracoval bakalářskou práci na
nadprůměrné úrovni. Celá práce je zdařile navržená, jednotlivé kapitoly jsou vzájemně
provázány a řazeny v logickém sledu. Stylistická úroveň je též vysoké kvality, autor správně
cituje a uvádí zdroje, ze kterých čerpal, občasné formální nedostatky, jako jsou překlepy a
chybějící interpunkční znaménka, nemohou snížit celkovou hodnotu práce. Proto mohu
konstatovat, že Michal Šafránek prokázal schopnosti absolventa bakalářského programu a
proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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