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Jméno a příjmení studenta:  Pavel ZAPLETAL 

Vedoucí bakalářské práce:       doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD. 

Akademický rok: 2017 – 2018 

 

Téma bakalářské práce:  
 

Kontrola vozidel a přepravovaného nákladu na pozemních komunikacích 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce X      

2 Splnění cílů práce X      

3 Teoretická část práce X      

4 Praktická část práce X      

5 Formální úprava práce X      

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Základním cílem bakalářské práce (dále jen „BcP“) bylo zpracovat pojednání o kontrole 

vozidel a přepravovaného nákladu na pozemních komunikacích. Pojednat o rizicích, která 

mohou nastat a navrhnout jejich minimalizaci. 

Bakalářská práce je zpracována v rozsahu pěti kapitol a je rozdělena do dvou částí. Teoretická 

část je zaměřena všeobecně na bezpečnost silničního provozu a kontrolní subjekty, které tuto 

kontrolu provádějí. Praktická část práce pojednává o kontrolách vozidel a přepravovaného 

nákladu příslušníky bezpečnostních složek a obecnou policií, o technických prostředcích 

využívaných ke kontrole vozidel a nákladu. Dále zde autor práce pomocí zvolených metod 

analýzy rizik identifikoval vybraná rizika, která souvisí s kontrolou vozidel a přepravovaného 

nákladu na pozemních komunikacích a návrh opatření pro jejich minimalizaci. 
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Autor BcP přistupoval ke zpracování své BcP zcela samostatně, velmi zodpovědně 

a iniciativně. Při zpracování BcP autor práce prokázal výborné teoretické vědomosti, které 

aplikoval správným způsobem v praktické části na konkrétně řešený problém a to včetně 

svých návrhů na redukci vybraných rizik.  

S vedoucím práce pravidelně konzultoval (osobně a elektronicky). Připomínky ze strany 

vedoucího BcP respektoval v plném rozsahu. Z hlediska formální úpravy práce jsem 

v průběhu jejího zpracování neměl připomínek. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce. 

Práce je vhodně doplněna dostatečným počtem vlastních obrázků (9), tabulek (20) a příloh 

(7). 

Rozsah použité literatury a jiných informačních zdrojů je dostatečný (27). Autor prokázal, 

že se dokáže orientovat v odborném textu.  

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání BcP splnil autor práce výborným způsobem.  

Práce není plagiát. 

 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: nemám 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  A – výborně 

 

 

 

 

 

V Žilině  dne 14. 5. 2018 

 

      

 

    

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


