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Diplomanta zpracovala z pohledu počtu tematicky příslušných publikací, kterých je mimum, 

velmi pečlivě nalezené zdroje a využila dále pro syntetický pohled na úrazy v dopravě i 

publikace, které odborně úzce souvisí s tématem a principielně nálezy v těchto publikacích 

zásadně doplňují fakta o vzniku a důsledku těchto úrazů.  Lze vytknout částečně jazykové 

drobné překlepy - čeština není rodný jazyk diplomantky. Práce předkládá velmi významné 

faktografické informace o problému střetu člověka s kolejovým vozidlem a zpřehledňuje , což 

se v literatuře vyskytuje minimálně, biologické hledisko na danou problematiku. diplomantka, 

ač není technicky vzdělaná, velmi dobře se s publokovanými technickými a fyzikálnímy 

pohledy  vyrovnává. Práci hodntím výborně a ž velmy dobře.  OTÁZKY - 1)  obr.2 - co 

následuje z pohledu prodlužování šlachy za oblastí stabilizace, což v originálu orázku původní 

autor neuvádí? 2) Popište zásadní rozdíly z pohledu biologického mezi střetem tramvaje s 

dospělým a dítětem.
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Traumatické důsledky interakce chodec tramvaj  a jejich specifika v případě chodce – dítěte

79 stran+přehledná tab.11 stran jako příloha

Na základě literární rešerše analyzovat ze zdravotního pohledu problematiku dopravních 

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

dopravním provozu.


