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Diplomová práce p. Petra Pavliše je zaměřena na jedno ze zásadních a frekventovaných 
výzkumných témat dopravní geografie, totiž na dopravní chování obyvatelstva, konkrétně na 
problematiku volby druhu dopravního prostředku. Z tohoto hlediska se jedná o práci aktuální, 
která významně přispívá do základního dopravněgeografického výzkumu centra CEdoG na našem 
pracovišti. A lze předeslat, že se jedná o dosud nejkvalitnější studentskou práci tohoto 
výzkumného směru. 
Práce má logickou strukturu respektující zásady koncepce odborných publikací a vycházející ze 
stanovených cílů. Po teoretickém a metodickém uvedení tak následují kapitoly prezentující 
výsledky výzkumu, vč. kapitoly věnující se promítnutí geografických specifik území do zjištěných 
údajů.  
Za velmi erudovanou považuji teoretickou část práce, a to jak z hlediska rozsahu sestudované 
literatury, tak z hlediska jejího promyšleného zpracování. Závěry z diskuse literatury autor 
využívá při následné koncepci výzkumného postupu. 
Při ověřování stanovených výzkumných cílů autor použil sekundární i primární data. V autorském 
dotazníkovém šetření získal odpověď od celkem 361 osob a uskutečnil řízené rozhovory se 
zástupcem města Zruč nad Sázavou a vybranými cestujícími. Získané výsledky vyhodnotil nejprve 
kvantitativně s pomocí základních grafů a tabulek, ale také s použitím techniky multinomické 
logistické regrese. V druhém kroku pak provedl i kvalitativní vyhodnocení, jehož výstupem je mj. 
popis typických typů vyjíždějících podle dopravního chování. Z dosažených zjištění považuji za 
nejhodnotnější výstupy regresního modelu pro jednotlivé prostředky a trasy a zejména aktuální 
poznatky o sdílených jízdách automobilem. Geografický pohled je zvýšeně patrný v popisu vlivu 
specifik dojížďkových tras na volbu dopravního prostředku, který zdůrazňuje význam 
geografického kontextu v tomto typu výzkumu.  
Práce je kvalitní rovněž po formální stránce. Překlepy se vyskytují zřídka, grafické prvky jsou 
náležitě popsány a odkazovány v textu. Jako vedoucí práce rád konstatuji, že během jejího 
přepracování autor prošel výraznou proměnou tvůrčí i odbornou a jeho zralou práci proto 
doporučuji přijmout k obhajobě.  
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