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Předkládaná bakalářská práce Jana Staňka se věnuje regionální diferenciaci železniční
dopravy  na  úrovni  států  EU,  což  je  téma  v české  dopravní  geografii  dlouhodobě
neřešené.   Vzhledem   k   obecným   změnám    ve   vývoji   veřejné   dopravy   včesku   i
v Evropě  se  tedy  jedná  o  problematiku  velmi  aktuální.  Uvedená  bakalářská  práce
obsahuje 50 stran textu, 2 tabulky a 19 příloh.

Autor svoji práci zaměřil na hodnocení vývoje osobní a nákladní železniční dopravě
v Evropě a tomu také odpovídá rozčlenění do 7 hlavních kapitol.

Hodnocení metodického přístupu

Zmetodického   hlediska   se   jedná   převážně   o   kvantitativní   způsob   hodnocení.
Hlavním  ukazatelem  hodnocení  je   podíl  výkonu   železnice  na   dopravě   a   to  jak
v případě  osobní,  tak  i  nákladní  dopravy.  Zněho  jsou  dále  konstruovány  indexy
změny. V některých částech práce autor dále využívá základních statistických metod
(jako   např.   testování   hypotéz).   Většina   dat   pochází   zEurostatu,   což   odpovídá
sledované   úrovni   hodnocení.   Pouze   v omezené   míře   je   využito   kartografických
metod.

Hodnocení teoretických přístupů

V rámci  kapitoly  diskuse  s literaturou je  hlavní  pozornost  zaměřena  na  programové
dokumenty EU v oblasti dopravy (,,Bílé knihy``). Tato teoretická část je rozsáhlá a má

převážně   popisný   charakter.   V podobném   duchu  jsou   také   představeny   bariéry
společné evropské  železniční sítě v následující kapitole.  Za  slabší stránku  lze  označit
využitou  literaturu.  Autor  pracuje  v celé  práci  pouze  s 11  zdroji  odborné  literatury
(zbytek  jsou  programové  dokumenty  a  nařízení  Evropské  komise),  což  je  relativně
málo.  Přitom v zahraniční literatuře  se  lze  s touto problematikou v různé míře  často
setkat.

Hodnocení analytické části

V rámci analytické části se autor věnoval nejprve charakteristikám a vývoji a následně
i osobní železniční dopravy.  Státy jsou dále členěny dle indexu vývoje do 3 hlavních
skupin  a charakterizovány.  Mnohá  tvrzení se však omezují pouze na konstatování o
zvýšení  či  snížení  podílu  na  výkonu  železniční  dopravy  případně  na  výčet  států,



kterých se to týká, ale možné důvody tohoto vývoje nejsou příliš diskutovány. Téměř
v celé analytické části jsou komentovány hodnoty dopravních ukazatelů v tabulkách,
avšak  ani jedna  z těchto  tabulek není vložena  do  příslušných  kapitol  a  všechny jsou
uvedeny v  přílohách.  To  způsobuje  celkovou nepřehlednost práce.  Alespoň vybrané
nejdůležitější tabulky  by  mohly být vloženy v hlavní části  textu.  Syntetická  část  dále
nabízí  komplexní  pohled  na  vývoj  železniční  dopravy  v Evropě,  přičemž  hlavním
ukazatelem se stal autorem vytvořený  tzv.  celkový index vývoje železniční dopravy.
Taková vlastní metoda hodnocení je přínosná a lze ji určitě ocenit.

Formální hodnocení

Vpráci   se   lze   nalézt   stylistické   a   některé   gramatické   chyby,   jejichž   počet   však
nepřesahuje   obvyklé   množství.   Nezvykle   vysoký   počet   vět   vpráci   však   začíná
z nějakého důvodu malým písmenem.

Celkový   dojem  zpráce  je  mírně   rozporuplný.   Vpráci  není  příliš  provázaná  část

popisující programové dokumenty a politiky EU v oblasti dopravy s empirickou částí
charakterizující  vývoj  železniční  dopravy.  Jednalo  se  o  jeden  z hlavních  cílů  práce,
který  však  v závěrech  není  uveden  a  zodpovězen.  Práci  doporučuji  k obhajobě  a
autora bych se rád zeptal na následující otázky:

•    Jak    koresponduje    reálný    vývoj    zjištěný    autorem    vželezniční    dopravě
s politikami a prohlášeními ze strany EU v oblasti dopravy?

•    Jaký   je   vztah   mezi   vývojem   železniční   a   automobilové   osobní   dopravy
v členských státech EU ve sledovaném období?

•    Čím  si  autor  zdůvodňuje  renesanci  železniční  osobní  dopravy  v některých
státech Evropy?
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