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Stupeň hodnocení podle ECTS

Kritéria hodnocení:
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Náročnost tématu práce
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Splnění cílů práce
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Teoretická část práce

X
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X
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Formální úprava práce

X
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce studentky Andrey Lisové s názvem Evakuace osob při požáru objektu
městských lázní je ve své teoretické části zaměřena na zpracování literární rešerše této
problematiky a legislativy s ní související. Mimo to ve svém závěru uvádí statistiky HZS ČR.
Tato část je zpracována srozumitelně, je logicky členěna a vymezuje vhodně důležité pojmy a
souvislosti vztahující se k řešené problematice.
Praktická část práce je pak zaměřena na posouzení požární ochrany objektu. Je zde
modelována událost vzniku požáru v městských lázních s využitím pokročilého softwaru
Practis a rovněž provedena analýza rizik pomocí SWOT analýzy a kontrolního seznamu.
Závěr této práce je věnován navržení opatření k eliminaci rizik, která by vedla ke zlepšení
současného stavu. Tato navržená opatření jsou smysluplná a v případě jejich implementace by
mohlo skutečně dojít ke zlepšení současného stavu.
Bakalářská práce obsahuje minimální množství pravopisných a gramatických chyb, je psána
čtivě, obsahuje všechny náležitosti a její formální stránka je tak na vysoké úrovni.
2/2

Příloha k protokolu o SZZ č…..ze dne………
Studentka předložila velmi kvalitní práci, která ve svých jednotlivých kapitolách úspěšně
naplňuje stanovené cíle práce. Tato bakalářská práce je tak doporučena k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.

2.

Doporučila byste navržený scénář v Practisu pro cvičení většího rozsahu ve
spolupráci s IZS k prověření připravenosti a akceschopnosti pracovníků a prvků
zajišťujících PO v objektu dotčených městských lázní?
Jaká je náročnost customizace scénáře v softwaru Practis pro potřeby modelování
podobné události v jiném objektu?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: …A - výborně......

V Uherském Hradišti dne…31.5.2016…
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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