
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Název bakalářské práce: 

Problematika přepravy nadlimitních zásilek v silniční dopravě z pohledu řidiče, podílejícího 

se na této přepravě 

Autor práce: 

Vít KLOUČEK 

Vedoucí: 

Ing. Pavlína BROŽOVÁ, Ph.D. 

 

 

Hodnocení práce: 

 

Přístup studenta k zadanému úkolu (konzultace, samostatnost): 

Student kombinovaného studia od zadání tématu bakalářské práce intenzivně pracoval 
na tvorbě této práce, v pravidelných časových intervalech konzultoval bakalářskou práci 
s vedoucí BP i s různými pracovníky zabývajícími se touto specifickou přepravou. 

 Toto téma mu bylo velmi blízké, neboť pracuje jako řidič nadlimitních zásilek 
a v bakalářské práci tak využil své několikaleté poznatky.   
 

Práce se zdroji (literatura, internet): 

Student k tvorbě bakalářské práce využil celkem 13 informačních zdrojů, zejména 
norem a zákonů. Jinak vycházel hlavně ze svých vlastních zkušeností s touto přepravou 
nadlitmitních zásilek. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Bakalářská práce odpovídá Směrnici Univerzity Pardubice č. 9/2012 a všem ostatním 
předpisům, které se na tuto práci vztahují. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Bakalářská práce je přehledná, vhodně doplněna obrázky, tabulkami i přílohami. Skládá 
se ze čtyř hlavních kapitol, kde student nejprve zmínil nejdůležitější právní předpisy 
podléhající této přepravě. V dalších částech se student zaměřil na problematiku přepravy 
z pohledu řidiče a činnosti potřebné k provedení přepravy včetně technologického schématu 
přepravy. V poslední části této bakalářské práce student vytvořil praktický příklad provedení 
přepravy z Horního Slavkova do Děčína, na kterém se snažil vysvětlit jednotlivé kroky této 
165 km dlouhé přepravy. 

 

 
 



Využití poznatků ze studia:   

Student ke své bakalářské práci využil poznatky ze studia na Dopravní fakultě Jana 
Pernera a to hlavně z předmětů týkajících se silniční dopravy - Technologie a řízení silniční 
dopravy, Projekt, Provozování silniční dopravy, aj. 
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Otázka: Kdo a v jakém rozsahu hradí škody (s výjimkou dopravních nehod) vzniklé 
při přepravě nadlimitních zásilek?  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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