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PosouZENÍ

l. Přístup diplomanta k zadanému úkolu a zvolený postup řešení z h|ediska současných metod
PředloŽená dipIomová práce je aktualní a byla vypracována v souladu Se zadáním. Při jejim
zpracování autor práce pouál dostatečné mnoŽství aktuáních zdrojů' z nichŽ čerpal cenné
infonnace. v textu je vhodně vyrŽita odbomá terminologie a na základě formy zpracování
diplomové práce lze učinit Závěr' že autor práce áskal o zpracovávané problematice dostatečné
odbomé malosti.

2. Dosažené výsledky' jejich správnost a možnost přaktického využití
Předložná diplomová práce obsahuje celkem 59 stran a řadu vhodaě vybraných obrázlai,
které odpovídajícím způsobem doplňují vlastní text práce. Cíl diplomové práce je uveden v úvodu
práce. Cílem práce bylo popsat v.ýznam ohledání místa doprar,ní nehody zejména pro náslerlné
prá\ní rizeni a moŽ1osti' které lze v této činnosti pouát nebo \,}.uát'

Silnou stránkou dip|omové práce je její velmi vhodně sestavený obsah, její členění, přehlednost,
komplexnost a form a zpracování, kteráje srozumitelná i pro laickou vet'ejnost. Cíl diplomové práce
lymezený v úvodu práce byljejím obsalrem dosažen'

Předložená diplornová práce můŽe být vyúita jako t^ýúoý materiál při lÍuce odbomého
předmětu ,,Zpracování dokumentace doprar',rrích nehod.., kte{/ se vyrrčuje jednak na Vyšší policejní
škole MV v Praze, ale i v rámci celoživotniho vzdělávání příslušníků -doprawí policre
realizovaného ve VzděIávacím zařízení Praha. pracoviŠtěm Jih]ava (t,]PvSP PP CR).

3. Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisů
PouŽrté citace a semirm použité literatury odpovídají požadavkům, kteréjsou kladeny
na diplomovou práci a odpovídají zásadám autorské etiky.

4. Formální náležitosti (přeh|ednost, úprava, apod.)
Vůči forrnálnímu č1enění (struktul'e) práce nernárn zásadních pl'ipornínek. Předložená diplomová
práce je zpracována na veltrri dobré úror.rri, jak po stránce jazykové, tak izhlediska formálru
úpraly. Clenění práce najednotlivé kapitoly a podkapitoly zcela odpovídá rozsahu a ýznamu zde
řeŠené problematilq/. Autor v práci posfupuje od obecného ke kon*rétnímu, o čemŽ svědčí i vhodně
koncipovaný obsah práce. Vzhledem k obsahu a rozsahu práce je pouátá odbomá literatrrra
dostačující.

Za k|ady diplomové práce lze považovat to, že autoÍ v práci velmi přehlednýrn Způsobem nastinil
historii a lryznam Šetřeni dopravmich nehod. popsa| ukony prováděné Policií CR na místě dopravní
nehody, proveď rozbor potenciálu lyuátí nových postupů a technik používaných při dokurnentaci



místa dopra\.ní nehody a pÍovedl rozbor důsledku činnosti Policie CR na místě doprar,ni nehody
při následném řízení.

Za nedostatky diplornové práce lze považovat:
- nepřesnost uvedenou na straně 34 a 35, kde autor uvádí, Že dokumentace doprawí nehody

obsahýe topografickou dokumentacl (která se týká slovního popisu místa a okolí dopravní
neholv) ....,, _ zde autor nespráwrě popisuje, co je to topografická dokumentace,
neboť topogra1ickou dokurnentací místa činu potaŽno místa doprar,rrí nehody je náčftek
a plánek popř' schéma, ale nikoli slormí popis;

- časý v'ýský samostatných písmen' pl'eďoŽek a spojek na konci řádků;
. nadbytečně Vložené mezery mezi jedaotlir".inni odstavci (v celé práci);
- to, že Začátek druhé kapitolyje umístěn na stejnó straně, kde končí předchozí podkapitola 1.4;
. grafickou úpraw j ednotlir"ých l"ýčtů uvedených aastr.25,26 a28:
. to' že začátek čtwté kapitoly a podkapitoly 4.l je umístěn na straně, kde končí předchozí

podkapitola 3.3.2;
- to' že začátek páté kapitoly (Závěr) je umístěn na straně, kde končí předchozí podkapitola

4.3.3:
. to' že v závěru práce chybí autorovo výáďení k dosažení či nedosažení jím stanoveného cíle

diplomové práce;
- chybějící číslo pokynu ředitele ŘSDP PP ze dne |2. 1. 2010, ktery autor práce zařadl|

do semamu pouáých zdrojů (edná se o pokyn č' 4/2010).

Splnění podmínek pro udělení titulu
Bc. Libor Koleček prokázal přeďoŽenou diplomovou prací velmi dobré teoretické malosti
a schopnost pracovat s odbomou liteÍaturou a proto lze jeho diplomovou práci doporučit
k obhajobě.

otázky k obhajobě diplomové práce
- Jaký máte názor na totální stanice, kteými jsou lybavena nová sluŽební vozidla

VW Transportér? (Pohovořte o pozitivech či negativech těchto zAÍízeni a stručně
charakterizujte, na jakétn principu týo stanice pracují.)

. Myslíte si, že Policie CR v rámci republiky postupuje při dokurnentaci míst dopravních nehod
iednotně a v souladu s \"r'danou metodikorr?

7. Navrhovaný klasiÍikačnÍ s.upeň (d|e s|ovní klasiíikační stupnice):

velmi dobře

8. Posuzovanou dip|omovou práci k obhajobě:

doporučuji

(doporučuji nedoporučuji)
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