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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce (BcP) na téma „Optimalizace evakuačního plánu Domova pro osoby se 
zdravotním postižením ve Zborovicích“ je zpracována v rozsahu 7 kapitol na 65 stranách. 
Práce obsahuje 24 obrázků, 4 tabulky a  1 přílohu. 

Teoretická část je zpracována v rozsahu od str. 9 po str. 24, což považuji za optimální pro 
tento druh práce. V teoretické části autorka pojednává o evakuaci a mimořádných událostech. 
V této části postrádám teoretické řešení specifikace evakuace osob se zdravotním postižením 
a dále posouzení právních norem, které tuto problematiku řeší. 

Praktická část je zpracována od str. 26 po stranu 56. Autorka BcP  ve 3. kapitole pojednává 
o obci Zborovice, tuto část považuji tak, jak je po obsahové stránce zpracována včetně 
obrázku číslo 3 na str. 27, za úplně zbytečnou.  
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Ve 4. kapitole autorka práce popisuje domov pro osoby se zdravotním postižením. Některé 
formulace v této části považuji za zbytečné jako např. část prvního odstavce (str. 28),  nebo 
„uživatelé mají možnost se účastnit různých terapií, kulturních, sportovních akcí, rekreačních 
pobytů ….“ (str. 28), nebo „Domov je umístěn v krásném prostředí“ apod. Z formálního 
hlediska tato kapitola obsahuje podkapitolu 4.1, ale už neobsahuje podkapitolu 4.2. V páté 
kapitole autorka pojednává jen o třech hrozících rizikách v domově pro osoby se zdravotním 
postižením. Šestá kapitola se zabývá únikovými cestami. Sedmá kapitola, i když má název 
optimalizace evakuačního plánu a je ji možno považovat za nosnou část celé BcP, neřeší 
evakuační plán tak, jak je uvedeno v nadpisu této kapitoly a o kterém mimochodem doposud 
nebyla zmínka, ale s využitím metody CPN řeší tři různé varianty opuštění hlavní budovy. 
V této kapitole dále pojednává o evakuačním výtahu, protipožárním nátěru, o zvýšení počtu 
personálu na nočních službách, detektoru kouře a rampách pro vozíčkáře. Otázkou je, kam se 
poděl evakuační plán a proč autorkou práce nebyl řešen. 

Ze zásad pro zpracování, které uvedl vedoucí práce v zadání práce, jsem nenašel řešení třetího 
bodu v zadání, a to cituji: „Analyzovat současný evakuační plán domova pro osoby se 
zdravotním postižením a navrhnout opatření pro jeho optimalizaci“. 

Za pozitivní považuji, že autorka se pokusila o použití metody CPM na  řešený problém. 

Po formální stránce mám výhrady k nesprávnému používání zkratek, k některým zbytečným 
podnadpisům a dále k nevyužitému prostoru na listech pro text (např. str. 29, 34, 36 atd.), 
velikosti obrázku číslo 20 (str. 51), nesprávnému uvedení zkratky hod. (str. 42). Další 
připomínky mám k chybnému označení obrázků (po obr. 7 následuje obrázek 81, 91, 102, 113 
atd. až po obr. 151), přičemž v textu jsou odkazy na obr. 8 až 15. 

V práci se vyskytují i gramatické chyby (chybějící čárky, tečky, dvojtečka, použití malých 
písmen u obrázků 8 až 15, atd.). 

Autorka při zpracování práce použila dostatečný počet informačních zdrojů (21), což pro daný 
typ práce považuji za dostačující. 

I když autorka práce podle mého názoru neřešila to, co vyplývalo ze zadání, doporučuji práci 
k obhajobě. 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

1) Co obsahuje evakuační plán a která právní norma řeší jeho obsah? 
2) Co si představujete pod pojmem optimalizace plánu? 
 

 
Klasifikace oponenta bakalářské práce: D – uspokojivě 
 
 
V Uherském Hradišti dne 23.5.2014       
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
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