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Vyjádření k práci a přístupu studenta
Předkládaná práce má zcela jiný charakter, než jiné bakalářské práce. Jedná se spíše o teoretickopraktickou práci, která si klade za cíl zejména představit téma bezplatné hromadné dopravy ve
městech a konceptualizovat tuto problematiku. Jedná se o téma, které je geografií dopravy i jinými
vědeckými kruhy opomíjeno a dosud byly vytvářeny v tomto směru jen studie na základě objednávky
jednotlivých municipalit hodnotící aplikovatelnost systému pro konkrétní město. V důsledku
neprobádanosti tematiky musel bakalariant řešit mnoho problému právě v souvislosti
s konceptualizací tématu. Další problémy se týkaly dostupnosti dat jak pro případovou studii, tak i
pro představení různých forem konceptu FFTP.
Musím prohlásit, že autor se zhostil svého úkolu velmi zodpovědně, zasadil téma do širšího kontextu
výzkumu dopravních systémů, konceptualizoval jej a zároveň na příkladech poukázal na různé formy
tohoto konceptu. K tomu využil velké množství zejména zahraniční literatury. Práci s literaturou a
množství textů, které student k tématu přečetl, bych obzvláště vyzdvihl. Následně se pak podrobně
věnoval analýze dopravního systému Frýdku-Místku, což je v našich podmínkách nejvýznamnější
příklad aplikace FFTP.
Za slabou stránku práce může být označena přílišná popisnost a nedostatečná metodická
propracovanost. Avšak účelem práce bylo zejména vytvořit teoretický rámec pro intenzivní výzkum
přímo ve Frýdku-Místku, se kterým autor počítá do své diplomové práce.
Přístup bakalarianta hodnotím jednoznačně pozitivně. Student byl velmi samostatný a aktivní jak
v rámci studia literatury, tak v rámci získávání dat pro případovou studii. Student projevil velký
zájem, zaujetí a v jeho případě lze hovořit dokonce i o nadšení pro téma.
Práce je pojata netradičně, jelikož i téma není zcela tradiční. Je tedy jiná, než ostatní bakalářské
práce, ale to jí neubírá na hodnotnosti a proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. Autor nalezl
doposud neprobádanou část spektra zájmu geografie dopravy a pro rozvoj této disciplíny shledávám
podobné práce velmi hodnotnými.
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