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vybrané hodnocení.

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)
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číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)
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Grafická úprava textu

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.;
max. 1500 znaků)

V úvodní části autor popisuje situaci v dopravě před rokem 1989, přes některé
diskutabilní poznámky výstižně charakterizuje a dokumentuje odtrženost tehdejšího
Československa od států Západní Evropy. Dovolil bych si polemizovat s poznámkou, že
projev Milouše Jakeše z Červeného hrádku je důkazem, že celé tehdejší vedení KSČ
stálo, jak autor uvádí, „mimo realitu“ (Str.9). Lidé jako Marián Čalfa zastávající
vrcholné funkce v politice a v byznysu před i po listopadu 1989 jistě nestáli „mimo
realitu“. Přes drobné výtky úvodní pasáž uspokojivě nastiňuje situaci do roku 1989. V
hlavní části se autor zamýšlí nad neuspokojivým stavem silniční a železniční sítě
v současnosti a definuje několik možných příčin současného stavu, mezi které řadí např.
korupci či nedostatečné plánování.
Jistě by stálo za úvahu více se soustředit na změnu geopolitického prostředí po roce 1989
a po vstupu do EU a věnovat se i dopadům rozdělení federace na dopravní infrastrukturu
a její plánování. Deskriptivní část práce zcela pomíjí lodní dopravu, která je zmíněna jen
v úvodu. Přitom se v současnosti diskutují plány na dostavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe,
který je na rozdíl od korupce na ŘSD navýsost geopolitickým tématem. Text je psán
čtivou formou a autor si osvojil dopravní terminologii. Autor bohužel klade příliš velký
důraz na vnitřní problémy realizace a plánování dopravní infrastruktury. Naproti tomu
název práce vzbuzuje očekávání zpracování vlivu geopolitických změn na plánování a
realizaci hlavních dopravních staveb. Tento mírný nedostatek částečně vynahrazují
pasáže věnované Trans-European Transport Networks.
Autor konstatuje, že v obdobích konjunktury dosahovaly výdaje na dopravní
infrastrukturu zhruba 100 mld. Kč ročně, tedy celkem více než jeden státní rozpočet ČR a
přesto naše dopravní infrastruktura není zasíťovaná a řádně propojená se sousedními
zeměmi (např. Rakousko). Hledání důvodů této smutné situace, ale zjevně není adekvátní
povaze a rozsahu bakalářské práce.
Závěrem je třeba připomenout, že autor zpracoval zajímavé téma odpovídajícím
způsobem a jeho práce odpovídá standardu bakalářské práce. Proto navrhuji hodnotit
stupněm 1-2 v závislosti na schopnosti autora obhájit své závěry a odpovědět na
položené otázky.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
A) Jak se promítl rozpad ČSFR do plánování dopravní infrastruktury?
B) Co to je trimodální terminál a proč jste do své práce nezahrnul lodní dopravu?
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
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