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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předmětem bakalářské práce (BcP), je evakuace osob z Aquaparku v Uherském Hradišti při
mimořádné události. Práce je zpracována v rozsahu sedmi kapitol, které jsou rozděleny
do teoretické části, kde autorka práce pojednávala o významu evakuace a poukázala
na některé mimořádné události, ale i preventivní opatření, které byly provedeny v ČR
i ve světě. V praktické se zaměřila na zhodnocení současného stavu a minimalizaci
konkrétních rizik a zvýšení bezpečnosti návštěvníků a zaměstnanců aquaparku při evakuaci.
Za pozitivní považuji použití metody SWOT analýzy.
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Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Práce je vhodně doplněna obrázky (9),
tabulkou (1) a přílohami (4). Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce.
Autorka přistoupila ke zpracování své BcP velmi zodpovědně, svědomitě a samostatně.
Při jejím zpracování použila dostatečný počet zdrojů a prokázala znalost práce s odbornou
literaturou.
Problémy spojené s řešením autorka práce konzultovala s vedoucím, ne všechny připomínky
se jí podařilo realizovat.
Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání autorka BcP splnila velmi dobrým způsobem.
Práce není plagiát. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 13.5.2014

…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně

2/2

