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Byla jsen pověřena zpracor'/urí;.t-t postrdkr-r na přcdmčh-tou diplot.r-rovou práci a l' souladrr
s posk)'tnutou OS11oVoLl posltclku dip1on,ror'é práce hodr.rotit zejména:

a) úplnost pláce z ll]edisklLtloŽadav 
'I)iplor-rlant Sc l'přcclloŽcnó práci zabýr.á aktuální probler.natikou - ]rodnocenín-l

cnvironlnct-ttlilníclr r.izili přepravv r.rebezpečr.rých věcí po silrrici' Diplonor'á praoe t.n1l cclkcn-t
102 str.alr. obsai]Lije obr'yklé nálcŽitosti (sorúlrn a scznam klíčor'ýclr slov r' češtině a
r'angličtinč). sczlrat.tl i1ttstrací a tabrrlek: postrádárn \'šak seznan] por.rŽitých zkratek.
V sorr]adu se zaciiinírl je Dl) člcněna clo čty'i hlavních kapitol. Scznam pouŽitó literatur.v
(l'čchlč elektronických inlbl.nlačních zdrojů) zahrtrr'tje 13 poloŽek. z niclrŽ čty'ři .jsou
r.angličtinč.
V prr'ní kapitole autor ur'cdi souht.n re lcr'antr.ríc1-r inibrr.r.rací týka.iícícli sc problcr-r-ratiky
přcpr.al'1' r.rcbczpcčr-rýc1r r'čcí po sílnici a atlalvzor'al nehodovost př.i ttlt.t.tto t1.pu pŤepral 1 i

obccnou tlc]rodovost r,'c Zlír.rsliénl kraji'
V následrrjícícIl kapitolách poslrrclrač zr.r.rír-ril nčktcró z t-t-tctod. ktcló sc r'yuŽir,ají r,'lrodnoccrrl
ct-tl,il.ot-tt.t-tcn1á1ních r.izilt a soltlr.ar.or.é a GIS s1'sténiy. V kapitole l'ěnclr.ané problelna1ice
sortčastlé]ro star'r'r v oblasti n-rctocl lrodnoccllí cnvirot.tt.ncntálníclr rizik postrárclár-r-r dctailrrčjŠí
atlaiýzu. litcrá b1.'r-rlčla vycl-rázct z odbor.nýcl-r zdrojů. přičenŽ alespoň polol,irra z nich bv lněla
být cizoj az1'čných.
Nejpřínosně.jší jc čtl'r.tír kapitola. kc1c autor plccizt-tč popistljc v.vuŽití aplikace QGIS. včetně
zadlrr'lir-rí rclcl'anttlích c]at. Pt.o r'lastní hodnocení rizika přepravy r.rebezpečr.rých věcí po silrrici
zr'olil dip1on'rant sprilLvr.rč látkr-r s nc'jr'yšší čctností přcpravy - bcl-rzín a vyrrŽil rozclílnó rnctocl1.
pro statlol'etlí ztiny olrroŽerrí a r'}.bral tři různé lokalit1' r'e Zlínskénr lrraji.

t]) ZCla CliDlon]ant DosttlDoval salnoStatÍ]ě a a](tivně"
Sttl.lcllt postupoval při zpracor.1tní cliplorlor'é pr.1rce al<tivně a iniciativně. Sárl si shrornáŽclil
potřcbnó pocllrlad;' pro zpracov1trlí cliplomovó pr.ácc. N4trsel se nau-čit pri]covat se spcciálnínri
soltrr'at-e a s1'stótnr.. litcr-ó nc.jsoLr v stircli.jních plánech oboru PSDPl.oZPD'

c) ial< cliplonrarrt r'.v. LrŽil poclklacl),zísl<arré v praxi a z oclbor-rré literatur:-.
Při zpracování bal<alářskó pr.rcc Stlldcnt vycházcI z poznatků získaných bčhcn,r svó odbor.né praxe
bezpečnosttrího pot.aclcc pro ADR a také znllostí získanýclr v průběhu studia na DI]JP. Domrrír árll
se r'šak. Že při zpracovánídiplorl-rové pr.1rce mohl vycházet ve větší r-rr íře z odborné litcratury.

d) iata ic oAOornl t
Cclkově je přcdloŽeníl prltce po oclbortlé strirnce na velmi dobré úrovrri. Měla bych připomínkLt
lbrrn1ilního charal<terr.t kapitoly či pocllrapitoly by, ncnrčly začínat tabtrlkou (c vhodné unrístit
Úvodrrítcxt ned tabrrlkLl). fyto clr.obrló fbrrr.rální nedostatkv však nesniŽtrjí odbornou írroveri práce'



Pokud by se diplornantern navlžená metodika hodnocerrí environmentált-tíclr rizik při přepravě

nebezpečných věcí ještě v určitých detailech propracovala' domnívám se' že by se rnohlo jednat

o originální návrh použitelný v praxi.

Vzhledem k tomu, Že posluchač Bc. Radek Klimek splnil všechny body zadárrí diplomové práce,

doporučuji práci k oblrajobě' PředloŽerrou výslednorr práci' posluchačův přístup k zpracování
odborného textu hodnotím klasifikačním stupněm

Výborně.

V Par.dubicích 9. 6.2016 lng. Marie íej korová' Ph.D.


