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Téma diplomové práce : Studie rizik silniční p epravy nebezpečnych látek na
olomoucku

Jméno a p íjmení diplomanta (-ky) : Bc. Veronika Vláčilová

prosíme vás o stručné a vÝstžné odpovědi na následuiící otázkv:

1. Odpovídá diplomovápráce uvedenému zadéni v plném rozsahu?
Cílem ptáce bylo zmapoviání silničních risek na vybraném uzemi a stanovení možnych

dopadri havárie p i p epravě nebezpečné látky pro obyvatelstvo a životni prost edí. Na
vybraném uzemí, kterym bylo Olomoucko, byly na základé statistick}ch ridajri vybrrány
nebezpečné riseky a pro dvě p epravované nebezpečné látky byly urěeny dopady havárie
v několika variantách. Diplomová práce odpovídá uvedenému zadáni.

2. Jakhodnotíte p edloženou diplomovou práci z hlediska struktury anávaznosti jednotliq ch
částí práce, p ípadně jejich riplnosti?

Práce je strukturována do dvou hlavních částí. V první, teoretické části, která je
uvedena vkapitolách 1 až 7, jsou shroméždéna vstupní data, proveden v běr látek a
použit; ch metod analyzy rizik. V druhé části, tvo ené kapitolami 8 a 9, je provedena analyza
rizik pro obyvatelstvo a pro žívotní prost edí. V kapitole 10 jsou uvedena opat ení navržená
pro zv šení bezpečnosti p epravy nebezpečn; ch látek. Práce je doplněna mapami a tabulkami.
Struktura je logicky uspo ádána, jednotlivé části a kapitoly na sebe navazuji a jsou
zpracovány uceleně.

3 . Základni áodnocení diplomov é práce:
Práce je zptacována p ehledně a shromažďuje adu ridajri zŇznych obor , které se tykaJí

homocení rizika p epravy nebezpečnych látek. Rozsah, v}běr a azení informací bylo
provedeno s dobrym p ehledem o ešené problematice. Pro hodnocení dopadri havarií p i
p epravě vybran}ch látek byly vybrány vhodné metody a hodnocení bylo logicky rozčleněno
do dvou částí, které se t}kaly na jedné straně obyvatelstva a Ia druhé straně ohrožení
životního prost edí. Navrhovaná opat ení jsou poněkud obecně zarté ená, nevyužívají plně
v sledky proveden; ch analyz, ale jsou cíleně nawženapro zvyšení bezpečnosti dopravy.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Na str. l l je uveden ,,chemický zákoď' č. 35612006 Sb., kteqý není platný. V současné

době je platnY zál<on é. 35012011 Sb. , o chemických látkách a chemických směsích a o
změně někte4ých zákonů (chemický zékon), ze dne 27 . l0. 201I. V kapitole 7.1 chybí údaje
podle předpisu CLP (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 127212008 o klasifikaci,
označováni a balení látek a směsí). N straně 37 jsou chybně uvedeny meze výbušnosti. Práce
mohla být doplněna údaji o nehodách při dopravě vybraných nebezpečných látek a
porovnáním modelovaných a skuteěných dopadů.

5. Uveďte, zdaav kteých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Bylo provedeno vyhledaní rizikových míst v dopravní síti konkrétních obcí

v Olomouckém kraji (kapitola 5) a hodnocení modelových dopadů havarií v konkrétních
podmínkách.

6. Jaká je charakteristika výběru avyužití studijních pramenů?
Studijní prameny jsou vybrány z poměrně široké oblasti od odborných materiálů až po

člránky v denním tisku a využivá také cizojazyčné texty. Počet a výběr materiálů je
odpovídající. Různorodost pramenů na druhou stranu vyžaduje jejich preciznější citace, např.
v citaci ě. 13 a 14 chybí autor. Dále by bylo vhodnější zvolit oďkaz přímo na právni předpis,
místo na firemní zdroje z intemetu, např. odkaz 30 se odvolává na naíízení vlády č.
4212003 Sb., které je neplatné.

7. Hodnocení formální stránky Qazyková stráŇa, formální zpracování):
Formální zpracování práce je na dobró úrovni, sminimem chyb vzhledem ke značnému

rozsahu práce. Zhlediska jazykového je práce zptacována jasně, se správně používanými
technickými terminy.

8. Jaký je způsob vylžítí práce (publikace, praktické vylžití)?
V rámci prárce by|y zpracovány návrhy na opaření, které jsou využitelné v praxi.

Výsledky jsou publikovatelné v odborných publikacích.

9. Připomínky aoténky k obhajobě.
Znáte nějaké závažné haviárie, které se staly na izemí Olomoucka nebo celé ČR, při

přepravě Vámi vybraných nebezpečných látek?

10.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborněo velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Diplomovou práci hodnotím stupněm "výborně".

Dne 9. 5. 2012

Poznámka:
V p ípadě pot eby mrižete jednotlivé body rozvést ve zvláštní p iloze.
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