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Stupeň hodnocení podle ECTS
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Náročnost tématu práce
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Splnění cílů práce
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X
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce (BcP), která pojednává o posouzení rizik evakuace osob se sníženou
pohyblivostí, je poměrně náročné téma na řešení.
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu šesti kapitol a je členěna do teoretické a praktické
části. První část bakalářské práce popisuje evakuaci osob z výškové budovy a s použitím
výškové techniky obecným způsobem. V praktické části autor provedl analýzu možných rizik
v důsledku evakuace obyvatel z výškové budovy.
Autor BcP pracoval samostatně. Za určitý nedostatek považuji jeho minimální konzultace
s vedoucím práce, které měly v konečném důsledku negativní vliv na kvalitu práce. Autor
práce nenaplnil všechny představy vedoucího práce o konečném řešení a konečné podobě své
práce. Za pozitivní považuji použití Ishikawova diagramu.
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Formální úprava práce je na průměrné úrovni. Práce obsahuje formální nedostatky. Autor BcP
svoji práci vhodně doplnil jen obrázky ( 8). Za další nedostatek považuji absenci jakýchkoliv
tabulek.
Autor BcP prokázal schopnost pracovat a orientovat se v odborné literatuře. Při zpracování
své práce použil dostatečný počet zdrojů.
Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání autor BcP splnil.
Práce není plagiát. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: C - dobře

V Uherském Hradišti dne 14.5.2014
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podpis vedoucího bakalářské práce
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C - dobře
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