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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce :  BEZPEČNOTNÍ RIZIKA PŘEPRAVY A DOPROVODU 

DIVÁKŮ NA SPORTOVNÍ UTKÁNÍ PO ŽELEZNICI 

      

      

Jméno a příjmení : MICHAELA PAVLŮ 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Práce odpovídá zadání. Cíl práce byl naplněn. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura práce je logická. Jednotlivé kapitoly  na sebe logicky navazují. Práce je doplněna 

obrázky, tabulkami a přílohou.    

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Teoretická část práce diskutuje teoretické otázky přepravy a doprovodu diváků na sportovní 

utkání po železnici. Praktická část popisuje současný stav přepravy a doprovodu diváků na 

sportovní utkání po železnici z pohledu jejího členění, přípravy, skladby diváků, způsobu 

přepravy a její organizace. V dalším kroku jsou analyzována a hodnocena rizika. Pro analýzu 

a hodnocení rizik byly zvoleny odpovídající techniky posouzení rizika. Na závěry analýzy 

rizik navazuje inovativní návrh bezpečnostních řešení rozdělený do dvou skupin - stávající 

bezpečnostní opatření s inovací a nová bezpečnostní opatření. Stávající bezpečnostní opatření 

jsou doplněna o režimová opatření  a nová bezpečnostní opatření jsou doplněna o opatření 

technického charakteru. Je možné konstatovat, že závěry práce jsou konstruktivní.   

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Bez připomínek. 

 

 

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

    Práce nepřináší nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Bez připomínek. 

 

 

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

    Bez připomínek. 

 

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

    Částečné praktické využití. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   VÝBORNĚ 

 

OTÁZKY: 

1. V jakém časovém horizontu by se mohl VSS objevit ve vozech vlakového spoje   

    doprovázejícho diváky na sportovní utkání.      

2. Z práce vyplývá, že jste některé odborné věci konzultovala se zástupci  Českých drah.   

    Konzultovala jste rovněž se zástupcem firmy Securitas.     

 

      

 

 

 

    Dne 23.4.2018   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


