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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Základní ekonomická analýza nehod jednostopých motorových vozidel 
Jméno autora: Bc. Martin Kobosil 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy (K617 
Oponent práce: Ing. Alexandra Dvořáčková 
Pracoviště oponenta práce: K617 Ústav logistiky a managementu dopravy 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problematika vyčíslení ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti je velmi specifická, což je dáno různými pohledy na 
kvantifikaci a ocenění následků nehod. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání  bylo splněno bez výhrad, práce poskytuje ucelený pohled  na dané téma. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Práce má logickou strukturu, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují. V části věnující se vyčíslení ztrát vylo zvoleno 
celospolečenské hledisko, což je zcela v souladu s postulovaným smyslem a navrhovaným použitím výstupů práce, tedy 
s možností ekonomického posuzování opatření ke snížení nehodovosti. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student zcela jednoznačně prokázal, že dokáže využít teoretických poznatků z různých disciplín a smysluplně je aplikovat. Při 
zpracování různorodých podkladů a při interpretaci výsledků  si byl vědom a dokázal  respektovat specifika a případná 
omezení použitých metod a postupů. Spolu s komplexností zpracování daného tématu tak  práce vykazuje vysokou míru 
odbornosti v tom nejlepším smyslu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce  je zcela adekvátní, student se vyvaroval nebezpečí zahlcení a dokázal  zachovat přehlednost a názornost. Po 
jazykové stránce je  práce v pořádku,  formální úprava je bezchybná. Práce  i přes značné množství vzorců, tabulek a grafů 
splňuje všechny požadavky na grafickou úpravu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Použité zdroje jsou zcela relevantní a je s nimi zacházeno odpovídajícím způsobem. Jsou zcela zřetelně oddělena data 
získaná z použitých zdrojů od výsledků vlastního zpracování, citace jsou korektní. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Otázka k obhajobě: 

Můžete prosím vyjádřit svůj názor na problematiku vyčíslení hodnoty lidského života? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 4.9.2015     Podpis: 


