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zpracovávanému tématu:
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Student využíval dostatečné množství informačních 
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terminologii vycházející z řešené oblasti:
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přílohami:
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Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: 2. června 2015 Podpis:

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Studentka si téma bakalářské práce zvolila sama s ohledem na jí blízkou problematiku přepravy nebezpečných věcí. Na tvorbě bakalářské 

práce pracovala průběžně, avšak v posledním týdnu před odevzdáním této práce činnost na tvorbě maximalizovala – zejména v oblasti 

zpracování návrhové části. Naopak přínosem je vyhotovení a zpracování dotazníku týkajícího se informovanosti občanů ČR o těchto 

speciálních přepravách.  Studentka využila poznatky nejen z předmětů bakalářského studia, ale i praktické znalosti z firmy Certus 

spedition, s.r.o.

Jak byste zajistila, aby firmy na přepravu nebezpečných věcí hlásily tyto přepravy a co by muselo být obsahem hlášení? Kdo by tento systém 

zajišťoval?

Posudek vedoucího bakalářské práce
Název práce: Technologie přepravy nitrocelulozy a zajištění větší informovanosti o přepravě s 

využitím informačních systémů 

Autor práce: Vendula Navrátilová
Vedoucí práce: Ing. Pavlína Brožová, Ph.D.


