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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bezpečnostní plán dálnice D1 – úsek Praha - Mirošovice 
Jméno autora: Bc. Pavel Remeš 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství  
Vedoucí práce: Doc. RNDr. D. Procházková, DrSc. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, fakulta dopravní 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
 
Práce je založena na integrální bezpečnosti. Nechápe problém dopravního systému jako jednoduchý, ale jako značně složitý, 
ve kterém je mnoho prvků vzájemně propojených vazbami a toky povahy technické, kybernetické, organizační a územní. 
 

Splnění zadání splněno 
 

Práce značně překračuje požadavky zadání.   
Pan Bc. Remeš vytvořil původní kontrolní seznam a hodnotovou stupnici, odzkoušel je v praxi a na jejich základě získal 
vysoce kvalitní původní výsledky, které znamenají velký přínos pro praxi. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Pan Bc. Remeš byl vysoce aktivní, překypoval pílí při vyhledávání dat a při zpracování výsledků. O problémech diskutoval se 
značným nadhledem. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Pan Bc. Remeš velmi dobře pracoval s českou i cizojazyčnou literaturou, s legislativou i s daty. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Jazyková i formální stránka jsou vysoce kvalitní. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Pan Bc. Remeš výborně pracoval s literaturou.  
Citace i seznam literatury jsou v souladu s příslušnou ISO normou.  
Prostudoval velmi mnoho odborných i datových zdrojů a všechny citoval. 
 

Další komentáře a hodnocení 
 
Výsledky jsou původní, jsou na vynikající úrovni. Návrhy na zvýšení bezpečnosti dopravního systému jsou na světové úrovni. 
Výsledky byly s velkým zájmem prezentovány na mezinárodní konferenci.  
V daném směru je třeba dále pokračovat, protože vede ke snížení úmrtnosti na pozemních komunikacích.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Vysoká aktivita. 
Snaha kvalitně řešit problém. 
Schopnost naučit se nový nástroj a chápat souvislosti. 
Perfektní přístup k datům. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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