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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Prognóza dopravního chování obyvatel 

Autor práce:  Bc. Hana Kobzová 

Oponent práce: Mgr. Iva Rorečková 

Popis práce: 

Diplomová práce Bc. Hany Kobzové sleduje vývoj dělby přepravní práce ve vybraných evropských 

městech (Brno, Curych, Norimberk, Drážďany a Vídeň). Tato města byla sice vybrána na základě 

dostupnosti dopravních dat, ale velmi vhodně pro ukázku vlivu společenských a ekonomických změn 

na dopravní chování. Data o dělbě přepravní práce dává autorka do souvislosti s rozvojem dopravní 

infrastruktury. Kromě toho jsou také popsány přírodní podmínky jednotlivých měst, které na dělbu 

přepravní práce a dopravní chování obyvatel mohou mít vliv.  

V úvodní části práce jsou představeny vybrané faktory ovlivňující dopravní chování v rešerši odborné 

literatury. Následuje popis jednotlivých měst, dat o dopravní infrastruktuře a dělbě přepravní práce 

a také popis metod, které byly pro zjišťování dělby přepravní práce použity. 

Práce je také doplněna přehlednými grafy. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

- v kapitole 3.1 se autorka věnuje podrobněji vybraným faktorům ovlivňující dopravní chování 

a jejich popisu v odborné literatuře, v této kapitole ale nejsou zařazeny topografické faktory, 

které autorka dále sledovala;  

- v práci se bohužel objevuje větší množství překlepů (např. obyavtel, Dřáďanech) a 

pravopisných chyb; některé formulace nejsou příliš jasné („že všechna města jsou evropská, 

středozemská a leží v mírném pásu“ – vnitrozemská); autorka také nepřistupuje jednotně 
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k názvům kapitol (někdy je po číslování mezera, někdy ne) a také použití zkratek není vždy 

stejné;  

- v některých částech se autorka spokojila s pouhým popisem vývoje sledovaných dat bez 

pokusu o intepretaci;  

- autorka vhodně vybrala města, na jejichž příkladu lze ukázat, že na dopravní chování nemá 

vliv pouze infrastruktura, ale také změna ekonomických a společenských poměrů (Brno, 

Drážďany x Curych, Norimberk, Vídeň), škoda, že nebylo možné použít „historická data“ a 

stupni automobilizace a motorizace pro Drážďany 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Mezi faktory ovlivňující dopravní chování, které autorka ve své práci sledovala, jsou 

topografické faktory.  Jaká je jejich charakteristika a vliv na dopravní chování v odborné 

literatuře?  

2. Jaká konkrétní doporučení městu Brnu by mohl být formulována na základě srovnání přístupů 

ke zjišťování dělby přepravní práce? Který z použitých přístupů považujete za nejvhodnější? 

3. Je možné najít podobnosti ve vývoji stupně automobilizace a motorizace v Brně a 

Drážďanech? 

Závěr: 

Autorka splnila zadání práce. Přinesla zajímavá srovnání a informace k metodám získávání dat o dělbě 

přepravní práce. Tyto informace pak mohou mít další využití a praktický dopad v přípravě průzkumů 

dopravního chování. Pro další odborné práce doporučuji věnovat více času jazykové korektuře. 

I přes dílčí připomínky hodnotím práci jako povedenou a navrhuji hodnocení B. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  24. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


