POSUDEK VEDOUCÍHO NA DIPLOMOVU PRÁCI
Jana Hercika
Dopravní systémy České republiky a Slovinska se zaměřením na veřejnou dopravu
Formální splnění zadání práce:
Zadání práce je splněno.
Obsahová úroveň práce:
Práce se zabývá poměrně rozsáhlým a složitým tématem veřejné dopravy na příkladu
modelových území ČR a Slovinska. Je potřeba vyzdvihnout autorův zájem a úsilí o
překonání překážek, které zpracování mezinárodní srovnávací studie vyžaduje. Práce se
drží zadaného tématu po obsahové stránce, i když autor má občas tendence zabíhat do
detailů a oblastí, které ji potom činí hůře přehlednou a hlavně až příliš rozsáhlou. Přesto si
myslím, že má práce logickou a vcelku přehlednou strukturu a přináší mnohé zajímavé
závěry a vzájemnou inspiraci v podmínkách nových členský států EU jak na státní, tak
regionální a místní úrovni. Obsahově si cením zejména SWOT analýz a konečného srovnání
a doporučení pro jednotlivé regiony a města (Liberec a Maribor). Vážím si toho, že v práci
autor zaujímá i vlastní stanovisko k problémům dopravy a kriticky hodnotí zpracovávané
materiály a koncepce. Práce je doplněna i dotazníkovým šetřením, které dokresluje názory
občanů na fungování veřejné dopravy ve srovnávaných regionech.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Práce se opírá z hlediska citací o dostatečně široké spektrum teoretických i empirických
zdrojů jak českých, tak zahraničních, jsou zde řádně a vhodně citovány. Velký je podíl
statistických pramenů. Citační aparát je na velmi dobré úrovni.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Z hlediska úrovně grafického zpracování působí práce dobrým dojmem, je doplněna velkým
množstvím zpracovaných mapových a tabulkových příloh. Co bych asi hodnotil ne příliš
pozitivně, je příliš velký rozsah práce a v rámci příloh bych očekával jejich lepší výběr a
řazení. Z hlediska jazykového se téměř nevyskytují překlepy, stylistická úroveň textu je
solidní.
Celkové hodnocení práce:
Práce představuje svou tématikou a náročností zpracování vzhledem k jejímu
mezinárodnímu charakteru zdařilou studii, nicméně možná až příliš rozsáhlou, což ji činí
méně přehlednou.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě před komisí pro obhajobu diplomových prací.
V Olomouci, 20. května 2008

RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
vedoucí práce

