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 Předkládaná diplomová práce se kritickým způsobem staví k nadměrné automobilové dopravě ve městech. 

V práci jsou diskutovány negativní dopady dopravy a dopravní infrastruktury na městské prostředí a jeho 

obyvatele (externality) a představeny nástroje směřující k omezení automobilové dopravy a jejích negativních 

důsledků. Jádrem pak je vyčíslení prostorového záboru území různými druhy dopravní infrastruktury  a 

originální pokus o určení hodnoty zabraných ploch. Práce má jasný a originální cíl, její výsledky mohou podpořit 

snahu o omezení dominance osobní automobilové dopravy ve veřejném prostoru a vytvoření pro uživatele a 

obyvatele přívětivějšího městské prostředí.  

 

V úvodu jsou přehledně definované cíle, nastíněn metodický postup i struktura práce. Teoretická část 

představuje problematiku externalit, tj. vedlejších účinků. Za slabinu teoretické části považuji využití 

dominantně ekonomického  úhlu pohledu a literatury. Ačkoli koncept externalit pochází z ekonomie, jeho širší 

diskuze z pohledu jiných disciplín, např. sociologie, ale i geografie by práci významně pomohla. V teoretických 

pasážích je občas problematicky využívána literatura (po formální stránce nesprávné způsoby citací, řada 

věcných pasáží bez opory v literatuře, rozsáhlé části textu čerpající z jednoho zdroje). 

 

V empirické části studie je nedostatečně představena metodika zpracování. Metodika zpracování by měla 

přehledně odrážet způsob naplnění cílů práce, stejně jako závěr konfrontuje výsledky práce s jejími cíli. Některé 

kroky jsou přehnaně podrobně vysvětleny, jiné zase nejsou vysvětleny vůbec (např. způsob propojení 

polygonových objektů dopravní infrastruktury s interpolovanou vrstvou cenové mapy). Některé hodnotné 

výsledky jsou prezentovány zbytečně nenápadně – např. kvantifikace záboru ploch jednotlivými typy dopravní 

infrastruktury je uvedena pouze v textu, přehledná tabulka s číselnými údaji by umožnila lépe „prodat“ 

výsledky. Celkově však výsledky považuji za velmi zajímavé. Zajímavý je návrh zvýšení cen parkovného 

s ohledem na hodnotu parkovacího místa. 

 

V práci se vyskytuje několik formálních nedostatků (např. číslování kapitol v textu neodpovídá obsahu). Po 

stylistické stránce mám výhrady k užívání příliš subjektivně zatížených sdělení, např. „autor cítí potřebu zmínit“. 

 

Práci považuji za úžitečný příspěvek do diskuze o způsobu organizace dopravy v centrálních částech českých 

měst. Přes některé výše zmíněné nedostatky ji doporučiji k obhajobě. 

 

 

V Praze 16.9. 2013                                                                                     

 

 

RNDr. Jakub Novák, Ph.D 

     katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 


