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Dopravní propojení Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

11

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

16

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

16

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

83

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: výborně (100–85 b.), velmi dobře (84–70 b.), dobře (69–55 b.), nevyhověl (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Cíle práce byly z velké části splněny. Více by mohl být akcentován cíl analýzy strategických
dokumentů týkajících se rozvoje dopravní infrastruktury zkoumaných regionů a jejich propojení.
Podle rešerše zdrojů, resp. zpracování vlastního tématu je zřetelné, že se autor s těmito materiály
seznámil a pracoval s nimi. V práci bohužel chybí zamýšlené případové studie, které by blíže popsaly
a analyzovaly nejpalčivější problémy a výzvy do budoucna.
Předkládaná

bakalářská

práce

dobře

charakterizuje

dopravní

síť

příhraničních

oblastí

Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství. Velmi dobře je zpracován popis hraničních
přechodů. Pozitivně také hodnotím autorovo terénní šetření, v rámci kterého byly provedeny řízené
rozhovory s místními aktéry.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Při řešení své bakalářské práce autor vhodně využíval konzultací se svým vedoucím i s odborníky
z praxe. Na konzultace byl dobře připraven.

Otázky k obhajobě:
Lze v některých částech zájmových oblastí pozorovat větší zájem místních obyvatel o zkvalitnění
přeshraničního dopravního spojení. Dokázal byste říci, k čemu takovéto zkvalitnění dopravního
propojení může vést?
Pokuste se zhodnotit míru spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím
v oblasti řešení dopravní problematiky.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.

V Olomouci 25. května 2011

………………………………………………………
Jan Hercik
vedoucí práce

