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Jméno a příjmení diplomanta (-ky):  

Bc. Pavel Klapil 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Obsah diplomové práce plně odpovídá zadání. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Členění kapitol má ucelenou logickou stavbu. Svým rozsahem a bohatostí grafických doplňků  

v textu i přílohách je velmi kvalitním materiálem. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce v úvodu charakterizuje železniční síť v ČR i regionu Ostravy, rozebírá 

zákonná ustanovení a předpisy vztahující se k přepravě nebezpečných látek a popisuje činnosti 

související s jejich dopravou. 

Dále jsou správně popsána riziková místa a činnosti na železnici, kdy může dojít k havárii, vč. 

výpočtu její pravděpodobnosti. 

Simulované havárie v Mariánských horách a Ostravě střed jsou podrobně zpracovány, vč. 

grafické části. 

Správně jsou uvedena organizační opatření k eliminaci možných rizik. 

Práce se zabývá posouzením situace, při současném stavu infrastruktury v oblasti Ostravy a 

tedy může být podnětem pro zpracování studie změny směrování přepravy nebezpečných látek, 

kdy hustota tratí vč. vleček AWT (OKD) může nabídnout nová řešení. 

 

Práci hodnotím jako kvalitně a pečlivě zpracovanou, využívající současné poznatky a 

doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky 

V práci pouze drobné nepřesnosti: 

Strana 3, vlečky v tabulce jsou uvedené pouze ty, které provozuje SŽDC, s.o., celkový počet  je 

jiný (byl využit podklad SŽDC). 

Strana 8 , bod 2.3. druhý odstavec –látky, které jsou z přepravy vyloučeny dle RID, nesmějí být 

přepravovány v mezinárodní přepravě. Nesmějí být přepravovány vůbec, ani na území jednoho 

státu. 

Strana 13, hodnoty v tabulce č.2  uvedeny v tisících t, vyznačeno pouze u tabulky č.3 

Strana 16, tabulka 4 – u benzínu chybí značka ryba+strom. 

Drobné překlepy např. strana 16, bod 3.1.1 Text: … Jedná se o látky, u kterých svou podstatou 

a svými TBP a fyzikálně chemickými vlastnostmi nejsme schopni zajistit ZABRÁNIT vzniku 

rizik při přepravě. 

Strana 22, železniční stanice Martinov v plánku nahradit TŘEBOVICE. 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Modelové situace simulované havárie jsou instruktážním případem mimořádné události 

v městské zástavbě, možno využít při tvorbě havarijních a bezpečnostních plánů. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Normy, literatura, periodika a informace z internetu byly vhodně využity. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Úroveň úpravy textové, obrazové i grafické části hodnotím jako nadprůměrnou. Četné 

fotodokumentace naznačují zájem o danou problematiku. Diplomant jazykové problémy nemá, 

přílohy jsou uspořádány přehledně a logicky správně. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Návrh může nalézt uplatnění při posuzování variant průjezdu nebezpečných zásilek Ostravou a 

při tvorbě provozní dokumentace a školení. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Doporučuji pohovořit o Zprávě o nehodě vyplývající z podmínek RID. 

 

10. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

- výborně - 

      

 

    Dne 6.5.2016   

     Podpis oponenta 

 

 

                                                                                                         


