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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Studentka ve své bakalářské práci popisuje a řeší přepravu nebezpečných látek železniční
dopravou. V teoretické části připomíná historii vzniku železniční přepravy a následně
přechází na úmluvu COTIF a RID. Dále podrobně rozebírá právní úpravu v České republice.
V teoretické části se zabývá a rozebírá hrozby a rizika přepravy nebezpečných látek. Obecně
jsou uvedeny nebezpečné chemické látky a konkrétně je popsán fosfor jako látka velmi
nebezpečná.
Autorka v praktické části využívá jak SWOT analýzu, tak i modelování havarijních následků
pomocí SYW TerEx. Problematika je široce odborně diskutována se správnými závěry.
Nejcennější je vlastní návrh autorky na zlepšení současného stavu (str. 59-61) popsaných na 3
stranách. Studentka doplnila svojí kvalifikační práci řadou zajímavých a užitečných příloh.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
Pro modelování havarijního úniku byla použita rychlost větru 3 m/s. V konzervativních
prognózách se ale používá zásadně rychlost větru 1 m/s. Srovnejte výsledky modelování pro
oba tyto případy.
V práci nejsou vůbec uvedeny H-věty a P- věty. Vysvětlete, co jsou to za věty a k čemu se
používají. Uveďte tyto věty pro bílý fosfor.
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