Posudek na magisterskou práci Martina Rišky: "Dostupnosť maloobchodných predajní
v Bratislave".
Rozsah práce: 70 stran textu, 4 tabulky 13 grafů a 17 obrázků v textové části, 2 stránky
tabulkových příloh, v seznamu literatury je uvedeno 149 citací

Předložená práce si klade za cíl zhodnotit sít maloobchodu s potravinami z hlediska
dostupnosti obyvatel v poproduktivním věku v Bratislavě. Jedná se o aktuální téma, protože
sféra maloobchodu prošla od devadesátých let jak v Česku, tak i na Slovensku poměrně
razantní transformací. Vznikají nové typy prodejních formátů, mění se schéma územní
lokalizace jak na úrovni celostátní, tak i uvnitř urbánních celků. Zároveň v tomto období
dochází i k demografickým změnám, které se nejvýrazněji projevují demografickým stárnutím
obyvatelstva.
K poznání charakteru nákupního chování seniorů autor provedl dotazníkové šetření
zaměřené na různé aspekty nakupování, především pak na problematiku nákupních cest. Již
tento výzkum na vzorku 200 respondentů přináší řadu zajímavých zjištění, které autor využívá
v dalších částech práce, především při tvorbě modelů dostupnosti maloobchodní sítě. Těžiště
práce tvoří zpracování a analýza rozsáhlých dat o dopravní síti a rozložení potravinářského
maloobchodu v Bratislavě v prostředí GIS. Autor na základě různých metod konstruuje
modely dostupnosti maloobchodní sítě pro seniory a v závěrečné části za použití shlukové
analýzy vytváří typologickou regionalizaci maloobchodu v Bratislavě.
Přestože práce je zaměřena obsahově na aktuální problematiku a přináší v tomto směru
některá dílčí zjištění, jejím hlavní přínos leží v metodologické rovině. Autor odvedl nesmírné
množství práce při vytváření originálních digitálních mapových podkladů a konstrukci
síťového modelu. Výsledky této části práce mohou sloužit i pro využití v dalších výzkumech
jak ve vědecké, tak i komerční sféře. Autor v tomto směru prokázal značné znalosti a
dovednosti při práci ve sféře GIS.
Předložená práce je zpracována pečlivě a je tak kvalitní i po formální stránce.
Obsahuje jen minimální množství formulačních či jiných nedostatků. Při celkovém hodnocení
lze konstatovat, že autor prokázal dostatečný přehled ve sledované tematice a schopnost
samostatné tvůrčí vědecké práce. Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že lze magisterskou
práci Martina Rišky přijmout k obhajobě.
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