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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Vliv ročního období a počasí na dopravní dostupnost v horských oblastech  

  

Autor práce: Tomáš Kroczek  

 

Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Student se ve své práci zabýval tématem, které v odborné literatuře jen velmi málo reflektováno. 

V českém prostředí se jedná o jednoznačně inovativní téma při výzkumu dopravní dostupnosti. 

Pokud je mi známo, problematikou vlivu počasí a ročního období na změnu dopravního chování a 

dopravní dostupnosti se v Česku zatím nikdo systematicky nezabýval. Autor tak přináší zcela nový 

pohled na problematiku, kdy již nevnímá akcesibilitu a dopravní chování ve své statické podobě, 

avšak soustředí se na její variabilitu a dynamičnost. Přesně tak, jak je to nyní ve světe v rámci 

„paradigma nové mobility“ zvykem. Pro svůj výzkum zvolil vhodné prostředí vysokohorských oblastí, 

kde lze očekávat největší extrémy počasí.  

Autor pracoval velmi samostatně a aktivně vyhledával vhodnou literaturu k tématu jak z českých tak 

zahraničních zdrojů, sám si zvolil metodický postup zpracování práce a sám navrhl rovněž analytické 

nástroje ke zpracování dat získaných z dotazníkového šetření. Pozice školitele byla v tomto směru 

pouze konzultačního charakteru. Ze své pozice hodnotím přístup studenta jednoznačně pozitivně. 

Byl velmi aktivní, angažovaný a dalo by se říci až zapálený do výzkumu daného tématu.  

V práci bych vyzdvihl zejména grafické zpracování mapových výstupů, které mají vysokou kvalitu, což 

patří k nejsilnějším stránkám práce. Jako slabinu práce bych označil nedokonalosti některých 

přístupů zvolených pro analýzu dat získaných z dotazníkového šetření. To bych ovšem připsal 

zejména inovativnosti tématu a nemožnosti navázat na metodické postupy jiných autorů. 

Celkově práce i přes své dílčí nedostatky jednoznačně převyšuje nároky na bakalářskou práci a 

jednoznačně ji tak doporučuji k obhajobě. Česká geografie dopravy se potřebuje na tato témata 

zaměřit, a čím více takovýchto prací bude vznikat, tím lépe pro celou disciplínu.  
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