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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Anežka Amlerová 
s názvem: Bezpečnost osob a vozidel v tunelech pozemních komunikací při mimořádné události

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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) 

8 

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

40 

5. Celkový počet bodů 98 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

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

Studentka zpracovala velice zajímavé téma, které se zabývá problematikou bezpečnosti osob a vozidel v
tunelových stavbách v případě vzniku mimořádné události.

Studentka ke zpracování bakalářské práce přistupovala odpovědně a podrobně se zabývala danou
tématikou v celém rozsahu.

Grafická stránka bakalářské práce je na dobré úrovni.

Všechny plánované cíle práce byly splněny a studentka zvolila k jejich naplnění adekvátní metody, kdy
využila kvalitativní metodu FMEA analýzy a softwarový nástroj pro hodnocení rizik Capita.

Věcné a formální připomínky k bakalářské práci:
V práci je nepřesně použit termín „riziko“, kdy se jedná o „hrozbu“ a  některé odkazy na citace (např.
strana 48) jsou nesprávně zapsané a dále citace právních předpisů. Nejedná se ale o zásadní připomínky,
které by měly vliv na jinak kvalitně zpracovanou bakalářskou práci s praktickými výstupy.

Závěr:
Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.
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