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Další připomínky k bakalářské práci: 
Bakalářská práce se věnuje aktuálnímu problému přeshraniční mobility na americko – mexické 
hranici v rámci souměstí El Paso – Ciudad Juárez. Cílem práce bylo navrhnout dotazník a s 
jeho pomocí zjistit, jak je překračování hranice nyní vnímáno a jak se respondenti dívají na 
možnost situaci řešit s využitím tzv. „smart“ přístupu a „smart“ technologií. Studentka zde 
vycházela z článku prof. Svítka et al. na téma tzv. „chytré hranice“. Studentkou navržený 
dotazník v prostředí Survey Monkey byl předložen studentům partnerské univerzity ČVUT FD 
The University of Texas at El Paso (UTEP). Výsledky byly následně vyhodnoceny a 
komentovány. Kromě dotazníkového průzkumu studentka popsala nezbytné reálie a 
souvislosti, např. strategický plán města El Paso. Z důvodu zacílení dotazníku byla práce psána 
v anglickém jazyce. Vzhledem k dlouholeté spolupráci mezi ČVUT FD a UTEP jsem velmi rád, 
že si studentka vybrala právě toto téma a že byla ochotna práci napsat v anglickém jazyce, 
byť jazyková úroveň občas trochu kolísá. Rovněž bych místy uvítal preciznější formátování 
textu a obrázků. Jedná se však jen o menší opomenutí.  
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