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Daná diplomová práce je zaměřená na problematiku cyklistických stezek a jejich vlivu na
rozvoj území.

V úvodní části je zdařile zpracována stávající terminologii a způsobu značení cyklistických
stezek jak z pohledu národního tak i mezinárodního. Krátkou historii vzniku cyklostezek
v České republice uvádí studentka na příkladu vybraných projektů financovaných z veřejných
prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a strukturálních fondů. Vzhledem k tomu,
že budování cyklostezek byť na regionální úrovni je úzce spjato zejména s vládní politikou
rozvoje dopravy, postrádám kromě zmiňovaného usnesení vlády z r. 2004 další strategické
dokumenty řešící národní strategii rozvoje cyklistické dopravy.

Bez hlubšího obsahu a vzájemných souvislostí jsou zpracovány navazující podkapitoly
nazvané současnost, stručně pojednávající o pojetích a rozvoji cyklistiky a podkapitola
budoucnost, zmiňující se o některých úkolech ČR v oblasti budování cyklostezek. I když je do
této části zařazena podkapitola nazvaná strategické cíle na národní a místní úrovni chybí zde
zmínka zda uvedené cíle se týkají rozvoje cyklistické dopravy nebo budování cyklostezek, jak
a kým budou cíle realizovány, jak legislativně a finančně budou zajištěny, případně z jakého
dokumentu je čerpáno.

V samostatné kapitole věnované některým z technických požadavků na výstavbu a užívání
cyklistických komunikací mohl být uveden odkaz na kompletní technické podmínky Č. 179
zpracované pro navrhování komunikací a publikované na webové stránce ministerstva
dopravy.

U kapitoly zaměřené na financování cyklostezek postrádám zejména způsob financování
cyklostezek a to nejen v ČR, ale dle zadání diplomové práce i v zahraničí.
V navazující kapitole pojednávající o Swot analýze chybí jakékoliv sdělení, o tom, zda jejím
prostřednictvím mají být "obecně" charakterizovány výhody a nevýhody cyklistických stezek
či cyklistiky nebo cyklistické dopravy nebo zda slouží k přípravě a řízení konkrétního
projektu jak je uvedeno v záhlaví textu (viz. str. 42)?

V kapitole popisující vývoj cyklistických stezek postrádám analýzu vlivu těchto stezek pro
rozvoj regionu. Ani závěrečná kapitola obsahující případovou studii neuvádí doporučení pro
rozvoj cyklistické dopravy v regionu.

Diplomová práce má po stránce formální drobné nedostatky spočívající v nedůsledném
uvádění odkazů a pramenů, z kterých je čerpáno (např: 26, 42-45, 53-55, 76). Po stránce
věcné měla být věnována větší pozornost i těm částem práce, které pojednávají o financování
cyklistických stezek, analýze jejich vlivu na rozvoj regionu a doporučením pro rozvoj
cyklistické dopravy včetně aktualizace použitých dokumentů, materiálů a statistických údajů.

Na závěr bych položila studentce následující dotazy:

1. Z kterých strukturálních fondů je financována silniční doprava a o jakou částku
v absolutních číslech se jedná v případě vámi uváděných 47% (viz str. 38 odst.2) a
které evropské fondy spolufinacují výstavbu cyklostezek ?



2. Jaká doporučení pro rozvoj cyklistické dopravy pro váš region navrhujete?

3. Jaký mezinárodní cyklokoridor byl nebo má být realizován na území vašeho kraje?
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