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Průběh obhajoby: Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce,
pojmenované „Znalosti a postoje žáků středních škol jako budoucích
řidičů ke kolizím motorových vozidel s většími savci České
republiky“. Cílem práce bylo vyhledat téma kolizí motorových
vozidel se zvěří a témata s tím související v RVP ZV a RVP G; dále
charakterizovat druhy pozemních komunikací jako migračních
bariér. Třetí cíl se zabýval popisem pohybu vybraných druhů zvěře v
krajině, čtvrtý směřoval na popis zásad pro bezpečí řidiče. Pátým
cílem bylo zjistit, jak kolize vnímají žáci středních škol. Cíle byly
elegantně a beze zbytku splněny.
Pro sběr dat bylo použito dotazníkové šetření (dvě školy v Praze a
Sedlčanech; celkem 192 respondentů). Bylo zjištěno, že žáci dobře
znají protikolizní opatření, avšak znalost bezprostředních reakcí
(která je klíčová) byla výrazně nižší. Proto je potřeba toto téma
zařadit do výuky v době, kdy žáci skládají zkoušky na řidičský
průkaz (ve 2.–3. ročníku SŠ).
V závěru obhajoby adept erudovaně zodpověděl veškeré dotazy
školitele (ing. J. Andreska), oponenta (prof. L. Hanel) i na otázky
položené členy komise. Hovořil strukturovaně a logicky, v projevu
prokázal vynikající orientaci v tématu. Projev byl příjemný a pečlivě
připravený. Komise se jednohlasně shodla na doporučení práce k
obhajobě a hodnocení stupněm výborně.
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 Ing. Jan Andreska, Ph.D. ............................
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