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Práce slečny Moniky Poláčkové se klasickou dopravněgeograficko" p'ob'"."ť'ko'
zajištění dojíŽd'ky do zaměstnání a škol. Vzhledem ke skutečnosti, že dopravní chování
obyvatel, spojené s volbou pouŽitého dopravního prostředku' se po roce |989 výrazně
posunulo k pouŽívání soukromých automobilů, lze toto téma považovat za aktuá|ni. Autorka
navíc téma zpracováva|a se záměrem konfrontovat výsledky s aktuálními plány na rozvoj
Že|ezniční sítě v regionu Podorlicka.

Koncepci práce lze povaŽovat Za logickou a odpovídající vytčeným cílům
azajimavýmhypotézám. Po poměrně obsáhlé diskusi literatury křešenému tématu a dobře
formulované metodice práce autorka přistupuje ke stručnému představení studovaného
regionu. Poté následují kapitoly věnované ana|ýzám veřejné a individuální automobilové
dopravy a dojiŽďky na Rychnovsku, které jsou jádrem práce. Autorka zde neztstává
u pouhého komentáře rozmístění sledovaných jevů, ale na základě korelačních vúahtt
interpretuje rovněŽ Ťadu zajimavých vztahi mezi dopravními a dalšími sociogeografickými
ukazateli. Přínosné je zejména potvrzeni vď'ahtl mezi automobi|izací, nabídkou veřejné
dopravy, polohou obcí a reáln;ýnn vyuŽitím dopravních prostředků. Ukazuje se, Že obce |ežici
na hlavních že|ezničních tratích mají samozŤejmě lepší nabídku vlakových spojů, zároveň
vlak k dojíŽďce i více využivaji a automobi|izace je zde niŽší. V případě autobusové dopravní
obsluŽnosti je konkurence automobilů vyšší, mj.pro horší dostupnost obcí. Po obsahové
stránce nemám k práci žádné zásadní výhrady, při obhajobě bych chtěl pouze znát
podrobnější nénor autorky, proč vztah stupně automobilizace a podílu domácností
vybavených automobilem vykazuje pouze střední hodnotu korelace (viz i rozdi|né vztahy
v tabulce 5.

Drobné připomínky lze uvést pouze ke kvalitě průvodních map, které mají proti textu,
často niŽší informační hodnotu' Např' u mapy 2 znázorřrující stupeň automobilizace mohly
bý. zobrazeny i další prvky (dopravní sít'' největší sídla), které by umožnily určit polohu obci'
jež je vroz|oženi jevu uváděna jako klíěová' vtextu chybí odkaz na obrizek I, což
komplikuje orientaci čtenáře, v legendách se opakuje,,obyvate|é vyjiždějí zobce (oÁ),,
namísto zřejmějšího 

',podíl vyjíždějicích.. apod. Autorka jinak píše čtivým, odborným stylem,
dodržuje citaění normu atd.

Práci sl' Poláčkové považuji za ve|mi kvalitní' a to po
a domnívám se, že autorka naplnila nároky kladené na bakalářské
podnětnou studii k obhajobě.
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