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Formální zpracování Oasnost tématu, rozčleněni textu, 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Jak byl vybírán výzkumný vzorek a proč jen tak malý soubor? 
Jak působit na ty řidiče, kteří pochybují o přínosu dopravně preventivních programů? 
Proč tak málo titulů v seznamu literatury? 
Jak vidí diplomantka své další působení v této velmi užitečné oblasti (rozšíření výzkumu, 
profesionální spolupráce např. s BESIPem), apod.? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Předkládaná diplomová práce presentuje současný stav dopravně preventivních programů 
v ČR, což představuje nesmírně závažné a potřebné společenské téma. Např. v letošním 
roce končí tzv. Akční program Evropské bezpečnosti v dopravě, který měl za cíl snížit 
počet obětí dopravních nehod o polovinu a od r. 2011 vstoupí v platnost Dekáda akcí pro 
silniční bezpečnost, přijatá Valným shromážděním OSN dne 2.4.2010, zaměřená na 
celosvětové snížení počtu úmrtí při dopravních nehodách. A jedním z důležitých záměrů 
obou těchto akcí je podpora výchovy a vzdělávání v oblasti dopravní bezpečnosti. Proto 
hodnotím tuto diplomovou práce jako užitečnou a využitelnou pro praxi. A umím si 
představit její další pokračování v některé profesionální instituci (Ministerstvo dopravy, 
BESIP, apod.). 
Za iedinv nedostatek Dovažuii menší vvzkumnv soubor Dro Dozorování a řízenlÍ rozhovor. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: výborně 

Datum, podpis: 19.8.2010 
PhDr. Martin Kořán, CSc., primář Oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce, 
Praha 5, místopředseda Asociace dopravních psychologů ČR a stálý zástupce za ČR ve 
Standing Committee on Traffic Psychology Evropské federace psychologických asociací 
(EFPA) 
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Nemocnice Na Homolce 
Roentgenova 2 
150 30, Praha 5 

Oddělení klinické psychologie 
PhDr. Martin Kořán, CSc., vedoucí oddělení 
Email: martin.koran@homolka.cz 

V ážený pane docente, 

V Praze dne 19.8.2010 

v příloze zasílám posudek diplomové práce slečny T. Hendrychové, která prokázala velkou píli 
při shromažďování všech potřebných údajů pro svoji práci. 
Zvolené téma je společensky velmi potřebné a doufám, že v budoucnosti budou její poznatky 
využitelné při hodnocení probíhajících kampaní, vzhledem k tomu, že se ČR dlouhodobě zapojuje 
do mezinárodních aktivit majících za cíl snižování dopravních nehod a zejména počtu usmrcených 
na silnicích. 

Posluchačce jsem zaslal několik poznámek (též zasílám v příloze), týkajících se drobných 
překlepů, které však v žádném případě nesnižují význam celé práce. 

S pozdravem ~ ll." I 

'0 f/~{'tt·f 
PhDr. Martin Kořán, CSc. 
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Re: Oponentura 

Od 
Předmět 
Datum 
Komu 

> Dobrý den, 

PhDr. Martin Kořán CSc. 
Re: Oponentura 
20 Srpen 2010, 10:15 
PhDr. Martin Kořán CSc. 

> i když rychlý, přece jen jsem to pečlivě pročetl a nalezl jsem několik 
> překlep0 či nepřesnosti ... 

:> NapL již v ang. Abstraktu je Dessertation ? 
> str.14: v pfipadech agresivnich tidit6 vidim vyz~vne téma, ktere by mohlo 
> být zpracováno v jiné práci výživné téma je výraz vhodný pro nezávazný 
> hovor student0, ale asi ne úplně nejvhodnéj§i pro diplomku (lépe by bylo 
> llžit : vhodné, užitečné, zajimavé, potfebné téma) 
> str.l7: experimentální šetření u 600 Edičů (ale chybí citace kdo a kde 
> toto šetřeni prováděl) 
> str.18: dochází k nepravidelným arytmickým vpádům neúplného přeladéní 
> organismu z denního na noč:ní (?) co toto přesně znamená? 
> buď dochází k nepravidelnému neúplnému přeladění organismu nebo co? 
> str.26: že kritická jsou následující místa (snad následující okruhy, 
> činitele či skutečnosti), ale ne mista 
> str. 35: je uvedena zkratka Dopravni výchova a RVP, aniž by zminkou bylo 
> vysvětleno, co to RVP znamená. Nebudou to čist pouze pedagogové, pro něž 
> je zřejmě tato zkratka rámcových vzdělávacích programů notoricky známá(!) 
> str 41: V teské republice lze z. hlavni téma ... 
> str. 48: ve výchovné a propagační práce (má býti práci) 
> str. 54-55: poslední odstavec na str. 54 a první odst. na str. 55 mají 
> totožný smysl a mohly by být sloučeny 
> str.58: dětské autosedaček (správně autosedačky) 

> str. 116: na sní ženi poč:tu usmrcených v důsledku dopravních nehod měly 
> dopravné preventivní programy (vč:etně usazeni bodového systému) pozitivní 
> vliv (jednak bych usazení nahradil jin~'1l\ slovem - snad zavedení, přijetí 

> ti akceptace, event. roz§ífenil, jednak je to dosti odvážné tvrzeni 
> str. 117: jako motivace projektových tymů za dobře odvedenou práci - snad 
> jako odměna ti potvrzeni 
> str. 123: místo řízeni komplexních situací pod vlivem tlaku skup.iny (lépe 
> by bylo použit slovo řešeni) 
> str. 129: řičů automobilů (snad řiditů) 
> 
> Jinak se mi práce líbila a doufám, že se s ní někde uchytite - možná na 
> BESIPu ti na Ústředí automotoklubu ti autoškol. 
> Zdravím 
> 
> M.Vořán 

> 

»> 
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