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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Adéla Plachá
s názvem: Vliv alkoholu na dopravní nehodovost v Karlovarském kraji v komparaci let 2012 až 2016
Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:
1.

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

23

2.

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

14

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)*

7

4.

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

26

5.

Celkový počet bodů

70

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři
Návrh otázek k obhajobě
1. Považujete v současnosti existující sankce týkající se řízení pod vlivem alkoholu za dostatečné?
2. Jakým způsobem by se dle Vašeho názoru na dopravní nehodovosti projevilo zrušení tzv. nulové
tolerance alkoholu za volantem?
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

Studentka si zvolila téma „Vliv alkoholu na dopravní nehodovost v Karlovarském kraji v komparaci let 2012
až 2016“. Jedná se tedy o zpracování konkrétní poměrně úzce časově a územně definované problematiky. I
přesto však lze poznatky získané zpracováním tohoto tématu aplikovat v obecném smyslu na situaci na
území celé České republiky.
Co se týče úrovně stylistické úpravy a členění práce lze ji hodnotit jako dobrou. Seznam literatury a jiných
zdrojů, z nichž studentka čerpala, je více než dostatečný.
Studentka ke zpracování tématu přistupovala aktivně, pravidelně konzultovala. Projevila též iniciativní
přístup, mj. aktivním získáváním informací od zainteresovaných orgánů veřejné správy a dílčím
srovnáváním se situací a právní úpravou v jiných evropských zemích.
Co se týče zpracování výsledků výzkumu lze však uvést, že studentka mohla své úvahy více rozvést, a to
zejména v části týkající se možných způsobů zlepšení zjištěné situace. Taktéž část práce týkající se
stanovení hypotéz a ověřování jejich pravdivosti mohla být lépe propracována.
Na základě výše uvedeného předloženou práci hodnotím 70 body a doporučuji ji k obhajobě.
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