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Posudek vedoucího diplomové práce, kterou vypracoval 

pan Bc. Jindřich Křípal na téma: 
 

Analýza finanční náročnosti vybavování cisternových vozů pro 

přepravu nebezpečných věcí prvky pro absorpci energie nárazu 
 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

První dvě kapitoly až do strany 12 vysvětlují řešenou problematiku, pojmy a pro tuto 

oblast platnou legislativu. Třetí kapitola charakterizuje oblast aktivní bezpečnosti i 

bezpečnosti pasivní. Diplomová práce se dále podrobně zabývá prvky pasivní 

bezpečnosti. Popsány jsou jednotlivé prvky, jejich funkčnost a výrobci. Přínosná je čtvrtá 

kapitola, vyčíslení nákladů pro jednotlivé prvky. Dále se student pokusil na třech 

scénářích, pro rychlost možné srážky 10, 13 a 22 km/hod stanovit možné náklady vzniklé 

z mimořádné události, havárie. Následně stanovil navýšení měrných dopravních nákladů 

pro tři zvolené druhy crash nárazníků.  

 
2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? (Pracoval samostatně? Byl v 

pravidelném kontaktu s vedoucím práce? Pracoval na své práci průběžně?) 

Student práci řešil samostatně, několikrát s vedoucím práce konzultoval. 

 
3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se splnění všech 

zadaných úkolů.) 

Práce zadání odpovídá v plném rozsahu. 

 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Název podkapitoly 4.3 Příjmy z investice není přesný. V tabulce č. 1 tunokilometry v roce 

2008 jsou nepravděpodobné.  

 
5. Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku a formální zpracování.) 

Jazykově velmi dobrá práce. Způsob citování je v pořádku. 

 
6. Jaký je způsob využití práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již 

využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?) 

Výsledky práce lze, po doplnění, publikovat ve vhodném odborném časopise. 

 
7. Celkové hodnocení práce. (Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k 

obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
uveďte na jiném místě.) 

 

Práci považuji za velmi dobrou, práci doporučuji k obhajobě 
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