
oponentský posudok
na diplomovú prácu Lukáša Papulu

,,Dopady výkonového spoplatnenia cestnej infraštruktúry na vybrané oblasti
dopravného systému..

Predložená diplomová práca má 66 strán vrátane zoznamu literatury. Zoznam
použitých prameňov obsahuje 86 položiek a 11 internetových databázových zdrojov. Textová
časť práce obsahuje 1 mapu a 5 grafov, prácu dopiňa 14 príloh charakteru tabufu v závere
práce.

Autor sa v predkladanej práci zameral na problematiku riešenia rovnováhy medzi
jednotlivými druhmi pevninskej dopravy (predovšetk.'ým cestnou aŽe|ezniěnou), ktorej
aktuálnym problémom je neúmerný nárast cestnej dopravy. osobitosťou práce je skutočnosť,
Že Lukáš Papula sa podujal ana|yzovať problematiku, ktorá je dominantne riešená v iných
oblastiach qýskumu, ako je geografia (dopravné inžinierstvo, ekonomické vedy).

Ako uvádza autor predkladanej diplomovej práce, jej hlavným cieťom je hodnotenie
dopadov qýkonového spoplatnenia cestnej infraštruktury na uzemi vybraných európskych
krajín na modálne rozdelenie vdoprave, sdórazom na cestnú aže|ezničnú dopravu. Na
zák|ade hlavného cieťa autor nastol'uje niekol'ko hypotéz, ktoých potvrdenie' resp. vyvrátenie
predstavuje jednotlivé parciálne ciele práce. Predpoklady, nastolené v práci, je možné
v zjednodušenej podobe predstaviť nasledovne:

o existuje súvis medzi výkonovým spoplatnením v cestnej doprave a rozvojom
a mierou využívania že|ezničnej dopravy, resp. investíciami do rozvoja
že|ezničnej in fra štruktúry

o existÚe súvis medzi výkonovým spoplatnením v cestnej doprave a rozsahom
cestnej infraštruktúry, najmá dialhičnej siete, resp. investíciami do rozvoja
a údržby cestnej infraštruktúry

o existuje súvislosť medzi výkonovým spoplatnením v cestnej doprave
arozde|enim prepravných výkonov medzi cestnou aŽe|eznlěnou nákladnou
dopravou

Prácaje má okrem časti ,,Úvod.. tri nosné kapitoly, ktoých štruktúra odráža cieire
práce. Prvou z nosných kapitol práce je kapitola 2, v ktorej sa autor venuje možnostiam
a nástrojom dopravnej politiky a dopravného plánovania. Táto kapitola je účelná vo vďahu
k ústrednej téme práce a predstawje teoretický úvod do riešenej problematiky, s tým, že sa
zv|ášť zameriava na spoplatnenie infraštruktury pre nákladnú cestnú dopravu ako jeden
z nástrojov dopravnej politiky.

Kapitola 3 prináša prehťad systémov spoplatnenia cestnej infraštruktúry vo vybraných
krajinách Európy, pričom autor postupne predstavuje skupiny krajín podťa ich prístupu
k spoplatneniu využívania cestnej infraštruktúry. Autor v tejto časti navzájom porovnáva
jednotlivé skupiny a pokúša sa o isté zovšeobecnenia a zároveřt ana|ýzou rozptylu hodnotí
rozdiely medzi jednotlivými skupinami krajín v skúmaných parametroch. Táto kapitola je
doplnená o charakteristiku vybraných systémov spoplatnenia cestnej infraštrukfury,
reprezentujúce výsledné skupiny vývorené nazák|ade predchádzajúcej ana|ýzy, vporovnaní
so systémom pripravovaným Európskou komisiou.

V kapitole 4 autor práce prináša posfupne výsledky korelačnej a regresnej ana|ýzy, pre
ktoré sú vstupné parametre uvedené v kapitole 1 (Uvod). Vstupné parametre pre analýzy boli
vývorené na zák|ade dát, ktoré charakterizovali dopravné systémy vybraných krajín spravidla
za roky 2005, 2006, 2007 , prípadne k začiatku roku 2008. Z hÍadiska interpretácie ýsledkov
móŽu bý niektoré údaje skresl'ujúce, predovšetkým údaje o výške investícií do železničnej
alebo cestnej infraštrukfury, pokial'berieme do úvahy iba 1 rok (v tomto prípade rok 2005).
V ta\ýchto prípadoch sa autor mohol pokúsiť využiť dáta za minimálne 3 po sebe nasledujúce
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roky, alebo moŽnosť skreslenia spomenúť pri interpretácii výsledkov. Ďalšia pripomienka
smeruje k skutočnosti, že autor pri interpretácii výsledkov ana|ýz občas zabúda na také
faktory, akými sú historické osobitosti v'.ývoja dopravných sietí jednotlivých regiónov a krajín
Európy. Napr. hustota že|eznilčnej siete vjednotlivých krajinách je spravidla výsledkóm
dlhodobejšieho vývoja, ktoý sa kl'učovo odohral dávno pred obdobím budovania dialhic.
Preto tvrdenia, že ,,ěím rozsiahlejší je typ priestorového spoplatnenia (v cestnej doprave,
pozn. oponenta), tým hustejšiu Želemiěnú sieť v krajine móžeme očakávať.. (str' 50), alebo
,,Cesko má jednu znajrozvinutejších Že|ezniěných sietí vo svete, čo sa |ýka jej rozsahu. To je
dósledkom jej vývoja v prostredí centrálne plánovaného hospodárstva, kedy sa železničrrej
doprave prikladal veťký význam* (str. 51) by vyžadovali rozsiahlejšiu diskusiu a nie je možné
s nimi úplne súhlasiť. Inak však interpretácie výsledkov ana|ýz uvedené v kapitole 4 moŽno
považovať za zaujimavé a vo vďahu k nastolenýmhypotézam práce prínosné.

Jazyk a štylistika textu sú na dobrej až nadpriemernej úrovni. Štylistika práce občas
prezrádza, že jej autor sa dlhodobejšie pohybuje v českom akademickom prostredí, ale ide len
o malý nedostatok.

' Uroveň príloh vyhowje štandardom tohto typu prác, prílohy na primeranej úrovni
doplňajú text práce.

Y závere posudku na prácu Lukáša Papulu povaŽujem za potrebné zdlrazniť, Že
predložená práca prináša originálne výsledky a je spracovaná na primeranej úrovni. Prácu
preto odporučam prijať ako diplomovú a navrhujem ju ohodnotiť klasifikačnýmptupňom ,,A...

V Bratislave" 2L 9.2008

Mgr. Márcel Hoňák']PhD.



Oponentský posudok
na diplomovú prácu Lukáša Papulu

o,Výkonové spoplatnenie cestnej infraštruktúry pre nákladnú dopravu..

Predložená diplomová práca má 55 strán textu. Zoznam pouŽitých prameňov obsahuje
93 položiek a ďalších l9 internetových databázových zdrojov. Textová časť práce je doplnená
10 tabulkami a 6 grafmi, v prílohovej časti práce je ďalších 9 tabuliek.

Autor práce sa v predkladanej práci zameral na problematiku riešenia rovnováhy
medzi jednotlivými druhmi pevninskej dopravy, ktorej aktuálnym problémom je neúmerný
nárast cestnej dopravy. Pozoruhodné je, Že Lukáš Papula sa podujal ana|yzovať problematiku,
ktorá je dominantne riešená v iných oblastiach výskumu, ako je geografia (dopravné
inžinierstvo, ekonomické vedy). Preto je potrebné vyzdvihnúť aktuálnosť témy i odhodlanie
autora.

Ako uvádza autor predkladanej diplomovej práce, jej hlavným cieťom je prezentovať
výkonové spoplatnenie cestnej infraštruktúry pre nákladnú cestnú dopravu ako jeden
znástrojov dopravnej politiky azároveřl ana|yzovať dopady jeho zavedenia vČeskej
republike. Tento cieť bol doplnený čiastkovými ciel'mi a výskumnými hypotézami, ktoré sú
prezentované spolu s cieťmi práce.

Cieťom ptáce bola podriadená štruktúra práce. Prvou z nosných kapitol práce je
kapitola 2, v ktorej sa autor venuje možnostiam a nástrojom dopravnej politiky a dopravného
plánovania. Táto kapitola je úěelná vo vďahu k ústrednej téme práce a predstavuje teoretický
úvod do riešenej problematiky' s tým, Že sa zv|ášť zameriava na spoplatnenie infraštruktury
pre nákladnú cestnú dopravu ako jeden z nástrojov dopravnej politiky.

Kapitola 3 práca prináša prehťad systémov spoplatnenia cestnej infraštruktúry vo
vybraných krajinách Európy, pričom autor predstavuje prístupy Švajčiarska, Nemecka,
Rakuska, Francúzska a Českej republiky, ako i politiku spoplatnenia cestnej infraštruktury na
úrovni Európskej únie. Cennou časťou tejto kapito|y je vzájomná komparáciajednotlivých
,,národných.. systémov. Vtejto súvislosti je potrebné poznamenať, že pri vzájomnom
porovnaní systémov vo vybraných krajinách síce zachýi| zák|adné rozdiely v prístupe
k spoplatňovaniu cestnej infraštrukfury nákladnou dopravou, ale odóvodnenie týchto
rozdielov je skór povrchné. Je napríklad možné odóvodniť relatívne vysoké sadzby poplatkov
na zák|ade vzdialenosti (tab. 6) v prípade Rakúska a Švajčiarska tiež qýškou nákladov na
výstavbu a údržbu cestnej infraštruktúry v oblasti Alp? Súvisí rozdiel vo výške poplatkov tiež
s odlišnosťami v daňových nástrojoch (napr. sadzba dane zpohonných hmót) uplatňovaných
v jednotlivých krajinách? Do akej miery zohráva úlohu rozdielna všeobecná cenová hladina
(napr. ceny za prepravné služby, palivá) v jednotlivých krajinách?

V kapitole 4 autor práce hodnotí dopady zavedenia výkonového spoplatnenia v Českej
republike v oblasti rozvoja siete dialhic, štrukture dopravného systému (resp' dopravného
trhu) a v štruktúre vozového parku. Zv|ádnutie tejto časti bolo náročnou úlohou vzhťadom na
veťmi krátku dobu, ktorá od zavedenia spoplatnenia uplynula. Autor vel'mi triezvo
asná|ežitým odstupom hodnotí trendy vývoja v spomenutých oblastiach cestnej dopravy.
Vzhťadom na názov kapitoly 4 (,,Dopady zaveďenia výkonového spoplatnenia v Českej
republike..) ijej cieť pÓsobí podkapitola 4.1 (s názvom,,Dopady zavedenia výkonového
spoplatnenia v Nemecku a Švajčiarsku..) trochu cudzorodo.

Struktura práce je (aŽ na detaily) logická a plne zodpovedá stanoveným cieťom práce.
Diskutabilné m6že bý zaradenie podkapito|y ,,Zhmutie.. na záver každej z kl'učových
kapitol, keďŽe zvděša prinášajú len súhrn informácií a záverov predtým uvedených.

Jazyk a štylistika textu sú na dobrej až nadpriemernej úrovni. Malým nedostatkom je
oběasné využívanie bohemizmov v slovenskom texte (napr. Francie namiesto Francúzsko
v prílohe), čo je však vzhťadom na dlhodobý pohyb autora práce v ěeskom akademickom
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prostredí apÍácu s mnoŽstvom prameňov písaných v českom jazy|al úplne pochopitelhé
a ospravedlniteťné. Ta|<tiež práca s literatúrou (úctyhodný je zoznam použitých prameňov)
a jej citovanie dokazujú schopnosti autora.

Uroveň príloh (tabuliek a grafov) vyhovuje štandardom tohto typu prác. Ako geograf
však konštafujem, že potenciál mapových zobrazení, ktoý sa ponúkal v tejto téme, oital
nevyužitý.

Y závere posudku na prácu Lukáša Papulu povaŽujem za potrebné zď6razniť, že
predložená práca prináša originálne výsledky aje spracovaná na primeranej úrovni. Prácu
preto odporučam prijať ako diplomovú a navrhujem ju ohodnotiť klasifikačnýmglupňom ,,B...

V Bratislav e.25. 5.2008 
( '

Mgr. MárceÍHoňáýPhD.


