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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jan Vencl 
s názvem: Studie stávajících možností a opatření při řešení mimořádné události úniku nebezpečné
látky na železničním uzlu Česká Třebová

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 20 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

35 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Proč přikládá důležitost přechodu SŽDC na digitální spojení, když vozidla HZS ČR disponují
převaděčem SCC?

2. Zjišťoval při zpracovávání své práce úroveň informovanosti a připravenosti obyvatelstva v Č.
Třebové na nehody podobného typu, zvláště když zdejší železniční dopravní úzel patří stále k
největším v Evropě?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Student prokázal znalost modelace úniků nebezpečných látek dle často používaných programů ALOHA a
TerEx. Dokázal se probrat a zorientovat v řadě metodických předpisů a interních aktů řízení v oblasti
krizového řízení a interních aktů řízení v HZS ČR. Na základě toho pak zpracoval i podklady pro taktické
cvičení na zásah s únikem chloru v železniční stanici Česká Třebová.
V kapitole "Diskuze" pak popsal i některé problémy na které, při zpracování práce narazil, a které je
vhodné zdůraznit, neboť jejich vyřešením by se významně zlepšila havarijní připravenost. Jedná se
především o absenci místního informačního systému (MIS) v Č. Třebové, dále pak o dosud nedokončený
přechod radiového spojení z analagu na digitální u SŽDC, případně i absenci programového vybavení pro
modelaci úniků přímo na oper. středisku IZS v Pardubicích.    

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Štěpán
Organizace: GŘ HZS Praha
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