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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Studentka přistupovala ke zpracování diplomové práce v souladu se zadáním. 
V praktické části pak bylo užito adekvátních metod. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Dosažené výsledky (v tomto konkrétním případě pak výsledek, že uvedená korelace, jež 
byla předmětem zkoumání v dané práci se jeví jen jako zdánlivá) lze s ohledem na užité 
metody považovat za správné. V praxi lze dosažených výsledků využít při dalších 
statistických zjišťováních, a to např. převzetím (citací), popřípadě je lze použít jako vodítko 
ve smyslu zvolení jiných statistických metod při zkoumání téže korelace, je-li to účelné. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Autorka dodržela platné normy, nedostatky, jež práce má, jsou převážně formálního 
charakteru, viz níže. Norma pro blibliografické citace není striktně dodržena v části 
POUŽITÁ LITERATURA, a to zejména u citací elektronických zdrojů, které mohlo být 
v některých případech přesnější. Drobné nedostatky se pak projevují i u pramenů tistěných 
(zejména chybějící ISSN Sbírky zákonů ČR). Samotné bilbiografické citace v textu práce jsou 
v souladu s příslušnou normou.  
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Práce je přehledná. V části ÚVOD jsou užity i výrazy, které do odborné práce nepatří 
(vzkvétající chod ekonomiky). Nelze tvrdit, že jedním ze zdrojů v případě Přílohy 1 je autor. 
Platí to v případě Přílohy 2, byly-li některé výpočty provedeny autorkou (např. meziroční 
tempo růstu HDP obsahuje zdroj). Na str. 13 je u bodu d) chybný formát písma. Poslední věta 
na str. 17 je formulována nevhodně, (kvalita současného stavu). Obrázek 2: obtížně 
rozpoznatelné komunikace označené"výhled" - primárně vlastnost zdroje. Lze odstranit 
vhodnou úpravou v editoru. Str. 19 – v textu nad Tabulkou 3 ve výrazu „jej“ písmeno „j“ na 
konci nadbytečné. První odst. str. 19 – chybná koncovka ve slově „vyznačeny“ – má být „jsou 
vyznačena“. V závěru odst. chyba mluvnického čísla. Obrázek 3 -  nesprávný (byť výstižný) 



název pro veřejné mezinárodní letiště v Praze. Str. 21 dole – před „a to“ má být čárka; totéž 
na str. 52 a str. 56. Další nepřesnosti na str. 24 (investiční majetek), 34, 43, 48, 49, 60 a 65.   
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

V části 1.1 - doprava je růstovým odvětvím. Existuje ještě minimálně jedna příčina, 
jejímž důsledkem bývá nárůst výkonů v osobní dopravě. Tato příčina je průnikem několika již 
uvedených faktorů.  Pokuste se některé tyto faktory definovat, víte-li, že se jedná o dopravu 
dětí do/ze škol.  

Na str. 11 - část dopravní cesty a část tzv. komerčního vybavení, přičemž v případě 
druhém je uvedeno, že je vlastníkem nebo správcem dopravce. Přesto může nastat ještě jedna 
možnost, budeme-li chápat opravárenské kapacity a samotný servis jako komerční vybavení. 
Uveďte tuto možnost. 

V Tabulce 1 jsou uvedeny dvou a vícekolejné tratě – víte, kde v ČR se takové tratě 
nalézají? 

V Tabulce 2 je (správně) užito pojmu „ v tom“. Často je užíván i pojem „z toho“. 
Uveďte rozdíl. 

Co ve skutečnosti vyjadřuje zkratka oskm? 

V části 2.2.1 uvádíte v odrážce „vytvořené statky“ i výstupy se záporným užitkem. 
V závorce je pak uveden příklad. Výstupy národního hospodářství mohou mít užitek 
(lhostejno přitom, zda kladný, nebo záporný) i pro toho, kdo je nevyprodukoval, respektive se 
ani nemusel snažit tento užitek získat. Takovéto výstupy lze nazvat jedním odborným 
termínem – jakým? 

Objem investic do dopravní infrastruktury z veřejných zdrojů ČR klesá (str. 48). Přesto 
obnova infrastruktury pokračuje, zejména je to pozorovatelné na tranzitních železničních 
koridorech. Co je nezanedbatelným zdrojem těchto infrastrukturních staveb?  
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně minus (1-) 
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