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Cíl práce: cílem práce bylo na základě literární rešerše analyzovat ze zdravotního pohledu problematiku 

dopravních nehod chodec – tramvaj. Speciální pozornost byla věnována problematice nehod dětí v 

dopravním provozu. 

1. Rozsah:   

* stran textu 79 stran + přehledná tabulka 11 stran jako příloha 

* literárních pramenů 
(cizojazyčných) 

73 citací v textu + 64 v tabulce v příloze 

ze 73 citací je 27 anglických a 46 českých 

* obrázky, tabulky 2 obr., 13 tabulek, 5 grafů + dvě přílohy  

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné 

* teoretické znalosti X     

* vstupní údaje a jejich zpracování   X   

* použité metody   X   

  stupeň hodnocení 

3. Kritéria hodnocení práce: 1 2 3 4 

stupeň splnění cíle práce  X      

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu   X     

logická stavba práce     X   

práce s literaturou včetně citací   X     

adekvátnost použitých metod   X     

úprava práce (text, grafy, tabulky)   X     

stylistická úroveň   X     

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná 

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 

Diplomová práce je součástí čtyřletého grantu. Diplomantka přesně vyjádřila důvod, proč byla tato 
práce vypsána, a vystihla její význam: protože na výzkumném projektu pracují téměř výhradně osoby 
s technickým vzděláním, bylo velmi potřebné do celkové práce vnést i biologické – zdravotní hledisko. 
Oceňuji odvahu, s níž se diplomantka této úlohy ujala, a domnívám se, že úkol splnila. Formulace 
výzkumných otázek, metodiky a diskuse byla u tohoto typu práce s ohledem na její studijní zaměření 

velmi obtížná, snad více než jejich naplnění. Práce byla obtížná i proto, že o úrazech v silničním provozu 
existuje neskutečné množství odborné literatury, které bylo třeba pročíst, zatímco o střetu 
chodec/tramvaj existuje literatury velmi málo. 

Seznam literatury ze stran 72-79 obsahuje výhradně v textu citované články či knihy, takže se zdá, že 
použité literatury je s ohledem na charakter práce – literární rešerši – poměrně málo.  V tomto přehledu 
však není uvedeno 58 z oněch 64 odborných článků, o kterých se diplomantka zmiňuje na str. 81 – 92 a 
které jsou přílohou č. 2 diplomové práce. Diplomantka si je musela přečíst, pak podle stanovených 4 
základních kategorií zařadit do příslušné kategorie, stručně popsat a nakonec posoudit, zda je vhodné 
něco z těchto výzkumů citovat ve vlastní práci. Z tohoto pohledu je třeba na seznam použité literatury 
nahlížet. Přílohu č. 1 – uspořádání odborných textů – považuji za velmi zdařilou a přehlednou, taktéž 



oceňuji i druhou přílohu, tedy seznam obrázků, tabulek a grafů použitých v textu (tedy citovaných 
z odborné literatury). 

Za dobře zpracované považuji tabulky č. 3, 4 a 5, v nichž diplomantka správně charakterizovala 
jednotlivé studie a vystihla jejich přínos i jejich limity. 

Za nejcennější část práce považuji rozbor výzkumné studie z Rakouska (Unger et al., 2002). Tato studie 
je významná v tom, že se jako jediná týká výhradně dětské populace a obsahuje všechny podstatné 
skutečnosti v souvislostech: věk a pohlaví zraněných, příčiny vzniku dopravní nehody a další faktory mající 
na ni vliv, typ poranění a jeho závažnost, tedy přesně ty souvislosti, které potřebují dopravní konstruktéři 
vědět, pokud chtějí minimalizovat riziko vážných poranění. Cenná je zejména tab. č. 7 na straně 52.  

Právě proto, že je tato práce tak významná a ojedinělá, musím diplomantce vytknout nepřesnost při 
překladu: Autoři Unger et al. pracují s poněkud odlišnou škálou závažnosti poranění, než uvádí 
diplomantka v kap. 2.3.3., a to ISS  - Injury Severity Score, skóre závažnosti poranění. Zatímco nejčastěji 
používaná škála AIS má rozpětí 0 – 6, škála ISS má rozpětí 1 – 75.  Ale v tabulce č. 3 na s. 48 obsahující 
přehled vybraných 6 studií je u charakteristiky autorů Unger et al. chybně uvedeno „Skóre závažnosti 
poranění (ISS) bylo 4,5 (1-75)“. Nejedná se však o skóre ISS, ale o jeho medián, tedy prostřední člen 
variační řady. Protože předpokládám, že by z této diplomové práce mohli čerpat i další studenti,  
doporučila bych ERRATA s doplněním slova medián, jakož i s doplněním charakteristiky ISS do kapitoly 
2.3.3. Lidská tolerance na náraz.  BISWADEV (kap. 5.1.6.) používá obě stupnice, AIS i ISS, a uvádí, že „ 

Fatální případy byly odstupňované pomocí ISS - skóre závažnosti zranění, které je lepší ukazatel rizika 
smrti, pokud dojde k vícenásobným zraněním.“ 

Graf č. 4 je poněkud nepřehledný. Nutno přiznat, že je nepřehledný i v originále, nicméně v původní 
studii je největší díl „koláče“ grafu, tedy oněch 45 %, popsán jako Pády (Falls) a poté dále detailněji 
rozebrán, což jsem z grafu na str. 61 s ohledem na nepatrný čtvereček barvy a nepříliš přehlednou legendu 
nerozklíčovala. Doporučuji také zahrnout do ERRATA. V neposlední řadě je třeba opravit v textu na str. 
61 výraz „až“ . Cituji: „Nejčastější příčinou zranění byly pády osob, až v 45 %“  a dále „Až 42 % tvořila srážka 
tramvaje a chodce“. Ani v jednom případě se nejedná o „až“, ale o přesná čísla. 

Lze předpokládat, že příčiny = faktory dopravních nehod budou ve většina států podobné, proto bych 
u obhajoby žádala diplomantku o vysvětlení grafu č. 4, který je významnou statistikou velkého množství 
dopravních nehod v souvislosti s tramvajovou dopravou (1769 traumat). 

K práci mám několik drobných formálních připomínek: 

Zkratky na začátku práce jsou sice seřazeny abecedně, ale na konec je přidáno a tedy abecedně 
nezařazeno ISS – skóre závažnosti poranění, dále v seznamu chybí DICR a RYV. 

S ohledem na skutečnost, že studentka je ze Slovenska, oceňuji kvalitu české verze a minimum 
slovenských slov (namátkou: pohyb v meziobratlovom protore , setrvační účinky, v ich věku, teda, všetky, 
v nasledujúcej tabulke, vodič motocyklu), graf č. 3 a některé tabulky jsou se slovenským záhlavím. Žádný 
výraz však není na úkor srozumitelnosti a jedná se jen o drobné překlepy.  Také chybný údaj na s. 64 
ohledně rychlosti tramvaje (mezi 60 až 80 km.h-².) je překlepem, na str. 13 je jednotka uvedena správně.  

Jak diplomantka správně uvádí, zranění vzniklá při střetu s kolejovým vozidlem jsou v porovnání 
s jinými dopravními nehodami závažnější a často končí těžkým zraněním s trvalými následky či smrtí. Proto 
je nutné této problematice věnovat zvýšenou pozornost. Její práci proto hodnotím jako aktuální a 
významnou. Přes výše uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě a po jejich odstranění doporučuji 
známku Velmi dobře. 

 

V Praze, dne 5. ledna 2022     PhDr. Eva Tlapáková, CSc. 


