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Bakalářská práce Michaely Rudolecké je zpracována na téma "Analýza socio-ekonomických
efektů výstavby dopravní infrastruktury" v rozsahu 40 stran textové části bez příloh. Práce je
formálně členěna na část teoretickou a část praktickou. V rámci teoretické části se studentka
věnuje problematice netržního oceňování veřejných statků a nákladově výstupovým metodám
pro hodnocení veřejných projektů. Následně se blíže věnuje analýze užitků a nákladů, jsou
zde popsány základní smysl analýzy a doporučená struktura. Závěrečná kapitola teoretické
části charakterizuje způsob hodnocení projektů dopravní (silniční) infrastruktury.
V rámci praktické části studentka řeší případovou studii, v rámci které je zpracována
citlivostní analýza modelového projektu realizace a rekonstrukce silnice 1. třídy a rychlostní
silnice.
Bakalářská práce je zpracována na odpovídající odborné úrovni. V rámci teoretické části
studentka prokázala, že dokázala dostatečně proniknout do problematiky hodnocení
infrastrukturních projektů. V rámci praktické části pak studentka použila teoretické znalosti
pro praktické zpracování případové studie. Cíl defmovaný v úvodu práce studentka splnila. Je
rovněž nutné konstatovat, že z metodologického hlediska je práce zpracována korektně. Na
škodu práce je, že studentka avizuje provedení citlivostní analýzy pro všechny hodnocené
benefity, nicméně v práci jsou uvedeny výsledky citlivostní analýzy pouze pro benefit
v podobě časových úspor. I interpretace výsledků je v některých případech nepřesná.
Z formálního hlediska je práce v pořádku, vytkl bych jen drobné grafické nedostatky
a překlepy.

Doplňující otázka:
V úvodu práce uvádíte, že "v České republice je majitelem silničních a dálničních komunikací
stát". Jé tomu tak ve všech případech? Jaké další vlastníky mohou některé komunikace mít?

Studentka Michaela Rudolecká splnila zadání bakalářské práce. Uvedená práce vyhovuje
podminkám bakalářské práce z obsahového i formálního hlediska. Z tohoto důvodu ji
doporučuji k závěrečné obhajobě.
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