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Předložená disertační práce se zabývá problematikou udržitelné osobní dopravy ve městech v České 
republice. Konkrétně se zaměřuje na perspektivy aktérů tohoto (nastávajícího) subsystému dopravní 
politiky s cílem komparace jejich postojů s normativním vymezením udržitelné dopravy 
v politickém i odborném diskurzu a identifikace názorových koalic v daném subsystému. V tomto 
ohledu je název práce trochu zavádějící, nicméně získané informace autor využívá i k diskusi 
dalšího možného vývoje dopravní politiky v této oblasti a tudíž se dotýká i překážek a příležitostí. 
Při hledání odpovědí na výzkumné otázky využívá autor především metodu Q. Doplňkové metody 
jsou potom analýza dokumentů a rozhovory, resp. jejich analýza. 
 
Hodnocení dílčích aspektů práce 
1) Formální stránka 
Po formální stránce práce splňuje nároky na závěrečnou práci. Autor v textu cituje jednotně a 
správně a vždy je patrné, zda jde o vlastní myšlenky, nebo zda vychází z jiných zdrojů. Použitý 
jazyk a styl odpovídá požadavkům kladeným na odborný text a celkově je práce srozumitelná a 
čtivá. Strukturu hodnotím jako přehlednou a logickou. Pozitivně hodnotím práci s literaturou. Práce 
však také obsahuje několik překlepů. 
 
2) Metodologie  
Metodologie práce je vhodně zvolená a adekvátní pro účely disertační práce. Popis metod 
(především metody Q) a vymezení výzkumných cílů prozrazuje hluboké porozumění výzkumu 
veřejné politiky a celkově promyšlený výzkumný design. Klíčová metoda Q je provedena správně a 
jednotlivé kroky jsou jasně popsané a zdůvodněné. Zdroje použitých dat respektive účastníci 
výzkumu byli zvoleni v souladu s poznatky z předcházejících výzkumů využívajících metodu Q a 
velikost vzorku je dostatečná pro účely práce. 
 
3) Věcná stránka 
Práce je z hlediska věcného obsahu informačně bohatá a autor o problematice udržitelné dopravy, a 
dopravní politice obecně, referuje podrobně a poučeně. Odůvodnění a rešerše odborné literatury je 
na výborné úrovni. Teoretický i empirický základ je dobře popsán včetně širokého spektra práce 
převážně zahraničních autorů, jež jsou kriticky diskutovány. Význam a praktické implikace 
poznatků prezentovaných v disertační práci jsou dobře definovány. Teoretická východiska i všechny 
klíčové postupy použité při realizaci výzkumu jsou podrobně popsány a podrobeny kritické analýze 
autora s ohledem na možnosti jejich využití, stejně jako na jejich možné limity. Poznatky jsou 
účelně doprovázeny relevantními citacemi z provedených rozhovorů a vytvářejí poměrně plastický 
obraz postojů jednotlivých názorových koalic. Co se týče části věnované dopravní politice (kap. 4), 
mohu pouze konstatovat, že je přehledná a (pro mne jako laika) srozumitelná a informačně bohatá.  
 
Kriticky naopak vnímám uchopení vztahu aktérů a institucí. Zde autor podle mého názoru tápe a to 
se projevuje jak v teoretické části práce, tak i v následujících empirických částech. Není vůbec 



 

 

 

jasné, jak autor rozumí vztahu mezi institucemi a aktéry, resp. strukturou (structure) a jednáním 
aktérů (agency). Na jedné straně se vztahuje k (novému) institucionalizmu, na straně druhé zkoumá 
aktéry a jejich perspektivy s odůvodněním, že jsou důležité pro utváření politiky (tj. opačný důraz 
na agency, resp. ideje, než v případě institucionalizmu). Např. na str. 14 cituje Rietvelda a Stougha, 
podle kterých „již existuje jen malá pochybnost, že primární bariéry udržitelné dopravy jsou ty 
institucionální“, ale samotná práce se zaměřuje na aktéry a jejich ideje, ne instituce! Toto 
neujasněné rozlišení potom podtrhuje na str. 15, kde uvádí, že „Součástí institucionálních bariér je 
také činnost, resp. nečinnost aktérů, kteří vstupují do procesu tvorby dopravní politiky v 
nejrůznějších podobách. V tomto směru hraje významnou roli to, zda mezi aktéry panuje alespoň 
elementární shoda nad tím, co představuje hlavní problémy dopravy, jakým způsobem je řešit a zda 
je udržitelná doprava využitelným konceptem pro tuto změnu, resp. může být jejím cílem.“ Jistě 
nelze než souhlasit, že (ne)činnost aktérů může být dána institucionálními bariérami. Nicméně tyto 
bariéry nelze ztotožňovat s existencí elementární shody mezi aktéry o problémech a směřování. 
Z hlediska institucí může být bariérou příliš velký počet veto hráčů v různých arénách (nebo naopak 
dominance jednoho), omezení přístupu ke zdrojům, path dependency sdílených norem, pravidel 
apod. A jestliže autor na závěr práce identifikuje jako klíčovou institucionální bariéru 
„nekoncepčnost“, lze namítnout, že to není instituce, ale důsledek institucionálního nastavení 
tvorby politiky v daném subsystému. Pokud by tedy opravdu chtěl vysvětlovat tento fenomén, jistě 
si nevystačí se zvoleným teoretickým východiskem ani metodologií. Naopak, volba ACF jasně 
odkazuje na ideační přístupy k vysvětlení veřejné politiky a její změny, než některý z mnoha 
institucionálních přístupů (jak ostatně autor sám konstatuje na str. 40 – „Na rozdíl od nich však ACF 
neklade takový důraz na povahu a okolnosti, jež doprovázejí proces rozhodování (institucionální 
prostředí),..“.   
 
Co se týče samotné interpretace výsledků metody Q (a doprovodných rozhovorů), jedná se opět o 
velmi zdařilou část práce, ke které nemám výhrady. Závěrečná diskuse je argumentačně dobře 
vystavěná a obsahuje také doporučení pro výzkum, resp. tvorbu politiky (ty jsou na můj vkus až 
příliš technokratické a odkazující na racionalistickou tradici policy analysis, ale jistě ne 
neobhajitelné). 
 
Celkově hodnotím práci jako velmi povedenou, pečlivě a systematicky zpracovanou a především 
přínosnou pro obor veřejná politika. Autor prokázal schopnost realizovat veřejněpolitický výzkum, 
který je přínosný jako po stránce teoretické, tak praktické. 
 
    

Proto doporučuji práci přijmout k obhajobě. 
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