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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Řešení následků automobilových nehod složek IZS

Jméno a příjmení: Luboš Ptáček

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
ANO

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
VELMI DOBŘE

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Celkově lze práci zhodnotit tak, že cíle v zadání byly splněny v souladu s charakteristikou.

Diplomant provedl vyhodnocení statistiky a následně na základě vybraných nehod navrhl
řešení ve formě s výšení účasti řidičů složek IZS ve speciálních výcvikových centrech.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
• Str. 6 odst. První: HZS ČR není ani řídící ani vedoucí složkou IZS
• V uvedeném odstavci se dále píše, že operační a informační středisko IZS povolává

SaP daných složek IZS v konkrétních lokalitách. Toto může být chápáno tak, že
z OPIS HZS jsou vysílány složky PČR, čili nepřesná formulace.

• V textu je příliš mnoho obrázků.
• Str. 19 čI. 8.1: O samotném použití výstražného zařízení rozhoduje velitel zásahu, řidič

či operační důstojník IZS na základě všech dostupných informacÍ. - Toto tvrzení je
v rozporu S ML 4/0.
Soudce či inspektor se bude zcela určitě ptát, zda byla jízda s použitím práva
přednostní jízdy nutná a zda se uskutečnila na základě zákona - právě to je jeden z
důvodů, proč je použití výstražných zařízení taxativní s výjimkou případů, kdy by to
mohlo negativně ovlivnit vývoj MU. Proto VZ nerozhoduje o použití ale o nepoužití
výstražných zařízení.

• Graf Č. 9: zpracování grafu je nevhodné, například v roce 2011 mohlo zemřít 0,6 osoby.

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?
VELMI DOBRÁ

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

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

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
V kontextu s připomínkami vysvětlete, jaký je správný postup podle zákona Č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů při hodnocení zda použít výstražná a zvuková zařízení.

10.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
VELMI DOBŘE

V Ostravě dne 16.5.2014
Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


