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POSUDEK OPONENTA 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. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30) 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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) 

18 

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

30 

5. Celkový počet bodů 93 

Návrh otázek k obhajobě

1. Který ze silničních tunelů v České republice aspiruje vzhledem ke své délce k vyjmutí ze seznamu
silničních tunelů?

2. Který ze silničních tunelů v České republice je možné vzhledem k intenzitě dopravy považovat za
nejrizikovější s vyšší pravděpodobností výskytu krizové situace?

3. Existuje v současnosti seznam kapacitně problémových míst dopravní infrastruktury (silničních
tunelů), společně s návrhy organizace řízení dopravy při nestandardním stavu a návrhy využití
informačních portálů a ostatních dopravních zařízení?

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

Bakalářská práce výše uvedené studentky je zaměřena na problematiku bezpečnosti osob a vozidel v
tunelech pozemních komunikací při mimořádné události. Jedná se o velmi zajímavou a v současnosti vysoce
aktuální problematiku. Z  práce je zřejmá snaha autorky vystihnout podstatu problému a eliminovat
popisný charakter. Nicméně například uvedené parametry intenzity dopravy, konkrétně předpokládaný
počet 10 procent těžkých vozidel u připravované stavby "Kamenná/Železná vrata" je třeba považovat za
spíše teoretické východisko. Obdobně aplikace softwarového nástroje Capita, který má své limity v podobě
v praxi nepředvídatelných okolností, případně jejich variant a kombinací...
Autorka při realizaci práce vycházela z teoretických východisek (parametry, metodika, metodologie), která
využila při tvorbě a realizaci vlastního originálně pojatého výzkumného šetření založeného mimo jiné na
komparaci a analýze dopravní nehody v silničním tunelu pod Mt. Blanc, ke které došlo v roce 1999.
Přidanou hodnotu práce tvoří originální přístup při predikci  dopadu mimořádné události v silničním tunelu
společně s dalšími bezpečnostnímui riziky.
 V práci lze nalézt drobné nedostatky, například v názvu směrnice 2004/54/EC (v celé práci), správně ES o
minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. Písařské chyby jsou obvykle
jako v tomto případě výsledkem tzv. "autorské slepoty".V úvodu studentka zmiňuje analýzu stavby
Kamenná vrata na komunikaci č. D3 a v závěru se jedná o stavbu Železná Vrata?
Pozornost si zaslouží zejména výše zmíněný aktivní přístup k získávání informací, závěrečné analyzování
faktů a mezinárodní srovnání teoretických východisek zkoumaného tématu.
Vzhledem k zadání a způsobu zpracování lze konstatovat, že bakalářská práce splnila svůj účel a zcela
naplnila stanovený cíl.  Práce zasvěceně a poměrně podrobně mapuje danou problematiku.   

Jméno a příjmení: pplk. Mgr. Jindřich Komárek, Ph.D.
Organizace: Policejní akademie České republiky v Praze
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