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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  ANALÝZA PŘESHRANIČNÍ MOBILITY OSOB VSOUMĚSTÍ EL PASO A CIUDAD 

JUÁREZ 
Jméno autora: Eva Pláničková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Ing. Pavel Vařacha, Ph. D. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce hodnotím jako mimořádně náročné, protože je zaměřeno na komplikovaný logistický problém v zahraničním 
prostředí.  

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Všechny body zadání práce považuji za splněné na úrovni přiměřené rozsahu bakalářské práce. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Z metodického hlediska je práce koncipována vhodně. Autorka provedla přiměřenou rešerši dané problematiky 
a logicky koncipovala dotazníkové šetření.   

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je odpovídající výsledků a formativní zkušenosti tříletého bakalářské studia. Jen 
výjmečně se setkáváme s diskutabilními vyjádřeními, jako např.: „El Paso is one of the largest cities in the 
Western Hemisphere.“. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně je práce provedena vhodně. Velkým plusem práce je, že je psána v anglickém jazyce. Ačkoliv autorka 
občas používá „zajímavé“ slohové obraty, např. „The second to last suggestion is… „, jazyk práce je 
srozumitelný.  
 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů je vhodný. Citace jsou použity korektně. Komplexita citačního aparátu odpovídá rozsahem i 
odborným pojetím formě bakalářské práce.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Pozitivně hodnotím především pojetí práce v anglickém jazyce. To výrazně zvyšuje její použitelnost v souvislosti 
se zapojením výsledků do širšího vědeckého procesu, kterým ČVUT přezpívá ke koncepčnímu řešení 
přeshraniční dopravy mezi Mexikem a USA. 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Jednotlivé cíle práce hodnotím jako splněné, a proto doporučuji tuto práce k obhajobě před komisí.  
 
Otázky: Co považujete za největší překážku implementace Vámi navrhovaných řešení? Jedná se především o 
důvody ekonomické, technické, nebo politické? Domníváte se, že potenciální zprůchodnění hranice bude mít 
pozitivní dopad na ekonomickou situaci regionu? Předpokládáte, že na straně USA by po implementaci Vašich 
doporučení vzrostla kriminalita? A byla by eventuální negativa vyvážena ekonomickými přínosy Vašeho řešení? 
Mají Vaše návrhy i ekologické dopady? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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