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Obsah práce

Cíle práce (p imě enost cílťl, geograficky charakter aj.)

Hlavní cíl práce je jasně naformulovanr . Obecně se jedná o anal, zu vlivu rrizn, ch aspekt na volbu
dopravního prost edku v malém městě s nedostatkem pracovních p íležitostí. Autor dále uvádí 4
specifické cíle, které nejsou zcela šťastně naformulovány, jelikož spíš odpovídají hlavním kapitolám
práce, než samotnr m specifik m globálního (hlavního) cíle. Nicméně geografick, charakter celé práce

a všech cíl je nezpochybniteln, .

Hvpotézvlv zkumné otázky (relevance, teoretické podložení hypotézy aj.)

l p esto, Že autor uvádí v práci kapitolu 1.1 s názvem ,,Volba tématu a stanovení hypotézy", tak
žádnou hypotézu neuvádí a s žádnou během zpracování práce nepracuje.

Práce s literaturou (teoretické ukotvení próce, míra diskuse literatury aj.)

Teoretické ukotvení práce považuji za velmi silné. Autor se nejprve věnuje teoretickr m konceptrim
volby dopravního prost edku, které jsou využívané v geografii. Následně provedl rozbor hlavních
podmiňujících faktorri volby dopravního prost edku. Autor provedl rozsáhlou anal,zu zejména

zahraniČní literatury a diskutuje klíčové koncepty tl kající se volby dopravního prost edk a

podmiňujícífaktorrj. Ocenit lze snahu o diskusi a nikoliv jen popis.

Metodika práce (vhodnost aplikovanych metod aj.)

Metodika práce plně odpovídá metodickrm p ístup m aplikovan,m vČesku izahraničí u obdobně
zamě en, ch studií. Na roveň magisterské práce to lze považovat více než dostatečné. Autor využil

kombinaci kvantitativních a kvalitativních p ístup . Aplikoval základní statistické metody, ale nap . i

multinomickou logistickou regresi. P i hodnocení faktorrj dopravního chování naopak zkoumal mj. i

socio-psychologické podmíněnosti na základě dotazníkového šet ení v zemí. Metodika získání dat i
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zprisob v, běru vzorku respondentťr je v práci jasně popsán. Autor navíc také p esně uvádÍ, jak' m

zp sobem probíhalo vyhodnocení kvalitativního šet ení, což je na roveň magisterské práce

nadstandartní.

Analytická část práce (míra detailu analyzy, strukturo, provózanost aj.)

Analytická část je rozdělena do několika logicky strukturovan, ch podkapitol. Nejprve se autor věnuje

socio-demografick, m ukazatelrjm ovlivňujícím volbu dopravního prost edku na čty ech klíČov'ch

trasách nejsilnějších vyjíždkov, ch proud . V této části autor využívá relativně jednoduchou

interpretaci za loženou na v, sledcích dotazníkového prrizku m u.

V dalšíčásti se věnuje prostorol m aspektťrm volby dopravního prost edku. Pomocí analyzy rozptylu

byla hodnocena dostupnost a čas k parkovacím plochám, dopravní kongesce, dostupnost zastávky

ve ejné dopravy apod. V rámci další části byla pozornost zamě ena zejména na čas a náklady

dopravy.

Následně byl vytvo en model dopravního chování vyjíždějících obyvatel formou multinomické

logistické regrese. Díky tomuto postupu autor p esně stanovuje faktory, které mají rozhodující roli p i

volbě dopravního prost edku na všech 4 hodnocen, ch vyjížd'korn ch relacích. To lze povaŽovat za

velkou p idanou hodnotu. Na druhou stranu lze mírně vytknout, že interpretace v,sledkťr modelu

mohla b,t o něco hlubší. Nyníjsou v, sledky spíše deskriptivně popsány.

.V poslední části byly p edchozí anal, zy doplněny o ízené rozhovory s cestujícími, aby byly odhaleny

také socio-psychologické aspekty volby dopravního prost edku. Autor prokládá anal' zu vybran' mi

anonymizovan, mi p íběhy vybran, ch cestujících, což jasně dokresluje vliv jednotliv' ch faktor .

Díky kombinacivšech popsan, ch metod považuji analytickou část za velmizda ilou.

celkové shrnutí
Z pohledu oponenta musím konstatovat vetmi v, znamn, pokrok v diplomové práci ve srovnání

sverzí, která byla p edložena v roce 2Ot3. Práce je nyní teoreticky velmi vhodně ukotvená a

metodicky nadstandartní. Obsah analytické části jasně odpovídá na stanovené cíle. Práci proto

doporučuji k obhajobě.
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