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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce (BcP), která pojednává o posouzení rizik evakuace osob z domova se
zvláštním režimem, je poměrně náročné téma na řešení. Název iniciovala sama autorka BcP.
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu sedmi kapitol a je členěna do teoretické a praktické
části. První část bakalářské práce popisuje evakuaci osob obecným způsobem s důrazem
na záchranu osob postižených různými druhy zejména zdravotního omezení při mimořádných
událostech. Dále se zabývá charakteristikou a dělením osob s omezenou schopností pohybu,
která vyplývá z nemocí postižených osob. Evakuace osob ze sociálních zařízení je velmi
závažným problémem. V praktické části autorka okrajovým způsobem aplikuje danou
problematiku na řešení evakuace osob se sníženou pohyblivostí v domově Strom života
v Kroměříži s důrazem na využití evakuačního výtahu.
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Při zpracování práce její autorka prokázala velmi dobré teoretické vědomosti, které aplikovala
v praktické části na konkrétně řešený problém. Za pozitivní považuji použití metody SWOT
analýzy.
Formální úprava práce je na průměrné úrovni. Práce je vhodně doplněna dostatečným počtem
obrázků (11), tabulek (4) a příloh (6).
Při zpracování své BcP prokázala samostatnost, iniciativu a schopnost orientovat se v odborné
literatuře a při zpracování použila dostatečný počet informačních zdrojů. Připomínky
ze strany vedoucího BcP se snažila respektovat, ne vždy se jí to podařilo. Autorka práce
nenaplnila všechny představy vedoucího práce o konečném řešení a konečné podobě své
práce.
Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání splnila.
Práce není plagiát. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: D - uspokojivě

V Uherském Hradišti dne 14.5.2014

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