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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce na téma Evakuace osob z Aquaparku v Uherském Hradišti při
mimořádné události je vysoce aktuální. Práce má celkem 49 stran a 4 stránky přílohy.
Teoretická část má 13 stránek, kde autorka z dostupné literatury definuje základní pojmy –
evakuace, bezpečnost a ochrana osob a způsob provádění evakuace. Praktická část má
20 stránek, kde autorka posuzuje současný stav aquaparku se zaměřením na možná rizika
ohrožení osob. Dále řeší problematiku evakuace při vzniku krizové situace a zaměřuje se na
únikové cesty, kde navrhuje zřídit ještě jeden nouzový únikový východ. Současně v návrhové
části práce řeší problematiku zkvalitnění znalostí zaměstnanců aquaparku, výcviku a možných
zlepšení stavu. Kladem práce je SWOT analýza. V práci jsou drobné nedostatky z hlediska
zásad psaní a značení obrázků, což však nesnižuje hodnotu práce (např. str. 41 odkaz na
obrázek č. 8, ve skutečnosti se jedná o obrázek č. 9).
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jakým způsobem a kde mají být zřízeny prostory pro ohřívání návštěvníků?
2. Které další metody z analýzy rizik se dají použít na zhodnocení aquaparku?

Práci doporučuji k obhajobě.
Klasifikace oponenta bakalářské práce: B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 26. května 2014
Ing. Jan Strohmandl
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