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Téma práce Analýza smrtelných nehod při potápění s přístrojem na území 

ČR od roku 1997 do současnosti 
Cíl práce Cílem diplomové práce je shromáždit a analyzovat informace o 

smrtelných nehodách při potápění s přístrojem, které se udály od 

roku 1997 do současnosti na území České republiky, 

vyzdvihnout jejich možné příčiny a společné jmenovatele. 

Dalším cílem práce je poukázat prostřednictvím případové studie 

několika vybraných nehod na kauzální souvislosti faktorů 

vedoucích k úmrtí potápěčů. 
Vedoucí diplomové práce Mgr. David Vondrášek 

 

náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování x   

 

název bakalářské práce Kazuistika smrtelných nehod při přístrojovém potápění na 

území České republiky 

rok obhajoby  2014 

podobnost prací Diplomová práce navazuje na práci bakalářskou a významně ji rozšiřuje a 

doplňuje. 

odlišnost prací Především o rozšíření o všechny dohledatelné nehody a doplnění 

kvantitavní části práce 

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce x    
téma práce a její aktuálnost x    
teoretická fundovanost autora x    
formulace cílů práce x    
adekvátnost použitých metod x    
celkový postup řešení x    
práce s daty a informacemi x    
hloubka provedené analýzy x    
členění a logická stavba práce  x   
práce s odbornou literaturou x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
přesnost formulací a práce s odborným jazykem x    
splnění cílů práce x    
závěry práce a její formulace x    
odborný přínos práce a její praktické využití x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=3d2a22c800abc8e1b844790cf002b3bd&tid=21&do=main&doo=detail&did=132838
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=3d2a22c800abc8e1b844790cf002b3bd&tid=21&do=main&doo=detail&did=132838


Práce shromažďuje potápěčské nehody s přístrojem na území ČR v uvedeném období. 

Vzhledem ke specifikám potápěčské komunity a neexistující evidenci potápěčských nehod na 

území ČR získání těchto dat kladlo na diplomantku vysoké nároky a tak lze tuto práci 

považovat za velmi přínosnou. 

 

Otázky na diplomantku: 

1. Lze porovnat výsledky získané touto prací s výsledky (nehodami) jinde ve světě? 

2. Je možné zobecnit, že „buddy team“ přispívá k bezpečnosti ponorů s přístrojem? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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