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Název diplomové práce

Typické nehody rizikových řidičů se zaměřením na seniory

Hodnocení diplomové práce dle kvalifikační stupnice ECTS
Hodnocení práce (A - výborně, F - nevyhovující): A B C D E F
 
Splnění cíle a rozsahu zadání
Cíl byl splněn v celém rozsahu. Diplomní práce Bc. Zuzany Krchové příspívá k diskusi o tzv. rizikových
řidičích, kteří představují vážné ohrožení provozu na pozemních komunikacích nejen v České republice. Z
dosavadních statistik a vyhodnocení trendů vývoje nehodovosti vyplývají především tři skupiny, které
vzhledem ke svým charakteristikám představují ohrožení. Jsou to mladí řidiči, tzv. novicové, starší řidiči s
řadou kognitivních a fyzických omezení a dále řidiči s psychopatickými rysy osobnosti. Vzhledem k
demografickým trendům nabývá na důležitosti skupina řidičů seniorů.

Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem
Teoretická část je zpracována tak, aby byly zohledněny trendy vývoje i všechny nové vlivy v rámci vztahu
řidič - senior a vozidlo. Je zmíněna role mobility a transportu v životě současného člověka, vyzdviženy
demografické změny které vedou k nárůstu počtu seniorů v současném světě i jejich delší aktivní život a
hodnotová a životní diverzifikace. Místo je věnováno i determinujícím osobnostním faktorům a kognitivním
funkcím starších řidičů.

Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat,
použité metody
Analýza je věnována dopravním nehodám s účastí seniorů ať už jsou to chodci, cyklisté či řidiči. Následující
část je zaměřena na praktické nástroje vedoucí k snížení dopravní nehodovosti seniorů, kam patří např.
dopravně psychologické vyšetření, tréningy a rehabilitace. Autorka se věnuje také pomoci využitím
autonomích systémů ADAS a IVIS.

Odborná úroveň diplomové práce
Autorka věnovala diplomní práci mimořádnou pozornost a píli. Sestavila veřejnou anketu a získala vhodná
data k tématu. Zde je možné ale vznést námitku k reprezentativnosti šetření. Problematické výsledky osvětlila
pomocí hloubkového interview s odborníkem. Vhodně využila také zkušenosti ze zaměstnání v kanceláři
dopravního psychologa, odkud čerpá většinu empirických dat z jednotlivých případů.

Přínos pro praktické i teoretické využití
Diplomní práci je možné využít v současné diskusi o dispozicích řidičů seniorů k řízení motorových vozidel.
Zaměřuje se na otázky testování a rehabilitace seniorů. Dává podklady dopravním psychologům kam zaměřit
jejich profesionální působení v budoucnosti.

Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2
Diplomantka ve své práci prokazuje, že zvládla teorii, že se naučila pracovat s odbornou literaturou a že
přehled literatury je podle norem.

Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň
Formálně práce vyhovuje, je přehledná a čtivá. Je instruktivně doplněna grafickým materiálem.
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Celkové hodnocení diplomové práce:
Stupeň "F" znamená "nedoporučuji práci k obhajobě".

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Celkové hodnocení: výborně / A

Celkové slovní hodnocení:
Diplomantka prokázala, že její  teoretické znalosti  a praktické schopnosti  jsou na vysoké úrovni.  Práci je možné
přijmout a udělit titul.

V ...................... dne .........................
 
 

.....................................................
doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
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