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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce:  POSÁZAVSKÝ PACIFIK, ŽELEZNICE NEBO TURISTICKÁ ATRAKCE?

   
Autor práce: David Malátek  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíl práce je stanoven jasně, autor si klade přiměřené výzkumné otázky. 

 

Práce s literaturou 

Zvolena je vhodná relevantní literatura i další zdroje dat a informací. Problém nastává s citacemi, 

kdy není přesně jasné, ze způsobu zkrácené citace, zda se jedná o citaci přímou, či nikoli.  Obdobně 

je problém s interpunkcí vázanou na citace.  

 

Metodika práce 

Metoda je zvolena vhodně a správně provedena. Kvalitativní i kvantitativní dat jsou dobře zachycena 

tabelární a grafickou formou, interpretace je též v pořádku.  Postrádám explicitně vyjádřeno, jaký 

časový interval autor považuje za špičku pracovního dne.  

 

Analytická část práce 

Provedena je jednoduchá analýza statistických dat, vhodně doplněna informacemi z řízených 

rozhovorů.  Výsledky jsou představeny formou SWOT analýzy.  

 

Závěry práce 

Autor si je dobře vědom omezení svých výsledků, vzhledem ke stáří některých používaných dat a 

pěkně v závěru polemizuje i s možným dalším vývojem postavení sledované železniční trati. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Nejednotná úprava odstavců (uprostřed kapitoly někde je, jinde není odsazení)- např. 40, 43; autor 

se nevyvaroval překlepů. Vyskytují se problémy s umístěním citace – není jasné, zda je součástí věty 
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apod. Pokud je ve zkrácené citaci uvedena stránka, je předpoklad, že se jedná o přímou citaci - v tom 

případě by měl být text v uvozovkách. Nejednotnost velikosti počátečního písmene u bodů SWOT 

analýz. Je třeba explicitně vyjádřit, co si má čtenář představit pod směrem tma a směrem zpět.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Z obsahového hlediska je práce vcelku v pořádku, líbí se mi především polemika v závěru práce a 

úvahy nad dalším výzkumem, kdy by navrhované metody a použití aktuálních dat umožnilo mnohem 

lépe odpovědět na vytyčenou otázku.  Z formálního hlediska je třeba dávat pozor na jednotnou 

úpravu odstavců, bodů ve SWOT analýze, vyvarovat se dílčích překlepů. Vhodnější je i úvod práce 

psát v minulém čase. Zkrácené citace psát podle stanovené normy, aby bylo jasné, co je a není přímá 

citace a správně psát interpunkční znaménka ve vazbě na umístění zkrácené citace v textu. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Existuje v Česku další železniční trať, která má z hlediska využitelnosti obdobné parametry a nabízí se 

srovnání? Pokud ano, které parametry jsou pro srovnání zásadní. 

V práci užíváte termín Posázavský Pacifik s velkými písmeny na začátku obou slov – proč nepoužíváte 

termín Posázavský pacifik, jak je obvyklejší? 
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