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Možnosti opuštění vozidla při havárii do vody
Cílem bakalářské práce je vytvoření návodu na opuštění vozidla při
havárii do vody a zjištění, zdali jsou v obecném povědomí dostatečné
informace o této problematice.
Mgr. David Vondrášek
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Práce podává přehledně zhodnocení možností především sebezáchrany při havárii osobního
automobilu do vody a vypracovává jednoduchý návod pro opuštění vozidla při této havárii.,
čímž lze považovat cíl práce za naplněný. Pomocí dotazníku zjišťuje, jaký by probandi, po
teoretické stránce, zvolili postup k opuštění vozidla či dokonce, jestli se už s takovou havárií
setkali, což v jednom případě opravdu nastalo a je tak zajímavé sledovat odpovědi tohoto
probanda v kontextu ostatních.
Otázky:
1. Jak se chovají elektroinstalace auta, při havárii do vody? Lze předpokládat jiné
chování u elektromobilů s vyšším provozním napětím?

2. I přes zmiňované „povědomí na vysoké úrovni“ končí některé havárie do vody
úmrtím. Jak si tuto skutečnost vysvětlujete?
Vyjádření ke shodě:
Míra shody této práce vyhodnocena programem Turnitin je 6%. Všechny podobnosti jsou
řádně ocitovány.
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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