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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

  

Vlastní diplomová práce řeší předmětnou problematiku identifikace vozidel přepravující 

nebezpečné látky v tunelech, ale v diplomové práci postrádám jasný názor a návrh diplomanta 

na nejvhodnější systém pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

           

Předložená diplomová práce obšírně popisuje problematiku přepravy nebezpečných látek na 

komunikacích a je pro tuto problematiku strukturovaná. Jednotlivé části diplomové práce na 

sebe navazují, ale chybí užší specifikace řešené problematiky. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

          

Diplomová práce podává informace o řešené problematice systému možné identifikace 

vozidel přepravujících nebezpečné látky v tunelech v transevropské dálniční síti. Ve vlastní 

diplomové práci se objevuje celá řada nepřesností, např.  kap. 5 uvádí, že zprovoznění tunelů 

Prackovice a Radejčín na D8 bylo provedeno v roce 2010 což není pravdivý údaj. Rovněž 

v kapitole 3.2 je uvedeno, že obdobné předpisy jako „Technické předpisy TP 154 a TP 98“ 

v okolních zemích EU neexistují, což rovněž není úplná pravda. (RVS – Rakousko, TP – 

Slovensko) 

Samotná diplomová práce neobsahuje vlastní názory diplomanta na řešenou problematiku 

např. v kapitole 3.2.1 jsou odkazy na nařízení vlády 264/2009 Sb. a evropskou směrnici, kde 

odborná veřejnost postrádá požadavky na řešenou problematiku a kvalifikaci osob, které 

uvedenou problematiku jsou povinni řešit (chybí požadavek na odbornou způsobilost v oblasti 

požární ochrany) 



V celém textu diplomové práce jsou odkazy na TP 154 a TP 98, ale tyto dokumenty nejsou 

uvedeny v použité literatuře. 

V diplomové práci mi chybí jednoznačné názory zpracovatele na řešenou problematiku 

videodetekce a očekávané finanční náklady na návrh systému pro identifikaci vozidel. Chybí 

rovněž možnosti využití mýtných bran a OBU (on board unit) a identifikace vozidel na 

dálnicích. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

          

V práci bych očekával hodnocení a konkrétnější návrh využití „Národního dopravního 

informačního centra“ v Ostravě pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky. 

 

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

          

Diplomová práce spíše popisuje současný stav v ČR a postrádá osobní názor diplomanta a 

náměty na řešení tohoto problému. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

          

Výběr studijních materiálů pro zpracování diplomové práce byl dostatečný. 

 

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

          

Z hlediska formálního zpracování se v předložené diplomové práci objevují překlepy, jinak je 

možno práci hodnotit kladně. 

 

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

          

Předložená diplomová práce má spíše popisný a informativní charakter a tímto směrem může 

být využita. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

      

Vysvětlete opodstatněnost a funkci „Národního dopravního informačního centra“ a jeho 

příspěvek ke zlepšení systému pro identifikaci vozidel přepravující nebezpečné látky tunely 

při využití dálničního informačního systému. 

 

10. Práci hodnotím:  

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

         

 

DOBŘE 

 

 

 

    Dne 16.5.2011   

     Podpis oponenta 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


