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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Faktory ovlivňující volbu dopravního prostředku v kontextu FFPT: případová studie 

Frýdek-Místek    

Autor práce: Bc. Daniel Štraub  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

 Student navazuje na svou bakalářskou práci s obdobným zaměřením. Samotné téma jakožto i 

vymezené cíle práce rovněž vycházejí z předešlého výzkumu a logicky na něj navazují. Cíle jsou 

v úvodu práce vymezeny, jsou vůči tématu relevantní a přiměřené. Teoretická část práce a 

případová studie jsou vhodně provázány. Přičemž případová studie je koncipována tak, aby naplnila 

cíle a ověřila teze vycházející z teoretické části  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Student má velmi širokou a detailní znalost problematiky a jeho rešeršní práce s literaturou je velmi 

kvalitní. Práci vodně teoreticky zarámoval a v rámci diskuse jednotlivých přístupů k problematice 

využíval kritický hodnotící přístup. V rámci textu lze dobře rozlišit převzaté teze, které jsou vždy 

korektně citován, a samotný názor autora.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodický postup je adekvátně popsán v úvodu práce i v příslušných kapitolách. Metody jsou 

relevantní a zcela v souladu s cíli práce a to jak v teoretické části, tak v případové studii.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce se věnuje zejména vyhodnocení anketního šetření, kde jsou použity základní 

statistické metody. Vzhledem k vymezeným cílům jsou použité analytické nástroje dostačující. 

Nicméně použití pokročilejších statistických analýz by mohlo dojít v detailnějšímu poznání vazeb 

mezi jednotlivými proměnnými.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry jsou v přímém provázání na úvod a cíle práce. Shrnují dosažené poznání a jsou zasazeny do 

kontentu stanovených cílů práce.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 
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Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce, její struktura, kvalita zpracování i délka je naprosto adekvátní. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Student se věnuje tématu, které je v našich podmínkách zcela opomíjené. V tomto směru je práce 

velmi přínosná, jelikož v ní autor definuje samotný přístup k dané problematice a to zejména na 

základě studia zahraniční literatury. Kvalitní teoreticko-metodologické zarámování je hlavním 

přidanou hodnotou práce. V rámci výzkumu daného tématu vznikl kromě diplomové práce rovněž 

článek do odborného periodika, který by v době obhajoby již měl byt publikovaný v kvalitním 

zahraničním vědeckém časopise. To dává studentovy výborný základ do dalšího studia dané 

problematiky v doktorském studiu, pro které v rámci zpracování diplomové práce projevil velmi 

kvalitní znalosti i schopnosti.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Pro jaké typy měst/obcí je koncept bezplatné veřejné dopravy vhodné implementovat? 

Jak moc se na nárůstu přepravených osob ve Frýdku-Místku projevil přesun cestujících původně 

využívajících pro přesun na krátké vzdálenosti chůzi? 

 

 

Datum: 20. 5. 2019  

Autor posudku: RNDr. Ing. Václav Jaroš  

 

Podpis:  Václav Jaroš v. r. 


