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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Diplomant se zabýval zraněním posádky vozidla v závislosti na střetové rychlosti, 
potažmo rozdílů rychlostí bezprostředně před střetem a po střetu. Zabýval se 
především závažností poranění jednotlivých částí těla účastníků dopravní nehody, 
vyjádřené stupnicí AIS, na delta V. Tato problematika je velmi aktuální zejména 
z hlediska konstrukce motorových vozidel. Zpracování práce vyžadovalo po 
diplomantovi prostudování a seznámení se s analýzou dopravních nehod a hodnocení 
zranění dle škály AIS. Časově náročné bylo zejména zpracování dat z reálných 
dopravních nehod.       

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Výsledky předložené práce, zvolené postupy a provedené zhodnocení získaných dat je 
na dobré úrovni. Praktický přínos lze spatřovat v možném návrhu nových 
bezpečnostních systémů ve vozidle a také jako podpůrný podklad pro lékaře při 
prognóze možného zranění pacienta na urgentním příjmu. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Diplomant při zpracování Diplomové práce pracoval samostatně a konzultace 
využíval zejména k projednání jím navržených postupů. Jeho přístup byl velmi 
proaktivní.  

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
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opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Grafická úprava předložené práce je na dobré úrovni. Je přehledně členěná a byly 
dodrženy formální požadavky. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Prosím, popište ve stručnosti co je AIS (Abbreviated Injury Scale). 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Diplomant v průběhu zpracování předložené práce a během konzultací projevil 
dostatečné znalosti a schopnosti pro obhajobu své práce a získání akademického 
titulu Inženýr. Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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