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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:   Adéla Plachá 
s názvem: Vliv alkoholu na dopravní nehodovost v Karlovarském kraji v komparaci let 2012 až 2016
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 18 

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

9 

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

38 

5. Celkový počet bodů 90 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak byste na základě Vámi provedeného výzkumu zhodnotila trendy v deliktech způsobených řidiči
pod vlivem alkoholu v Karlovarském kraji?

2. Jaká konkrétní opatření byste navrhla udělat pro snížení nehodovosti způsobené řidiči pod vlivem
alkoholu v Karlovarském kraji?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové 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  

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



Komentář

 Diplomová práce Adély Plaché má požadovaný rozsah a odpovídající strukturu. Gramaticky a stylisticky je
na velmi dobré úrovni. V práci bylo použito dostatečné množství informačních zdrojů, které byly řádně
ocitovány.

 Autorka si stanovila několik cílů, které se jí podařily splnit. V diskuzi se pak logicky nad výsledky svého
výzkumu zamýšlí. Návrhy opatření, které by mohly snížit nehodovost způsobenou řidiči pod vlivem alkoholu
na území Karlovarského kraje, jsou však spíše obecné a v práci by bylo vhodné je více rozebrat a odůvodnit.

 Práce splňuje požadavky kladené na odborný text.

 Dle obhajoby navrhuji známku A nebo B.
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