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Téma bakalářské práce: Evakuace osob z objektu školy při požáru.  

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce X      

2 Splnění cílů práce   X    

3 Teoretická část práce   X    

4 Praktická část práce    X   

5 Formální úprava práce  X     

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

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Hodnocená bakalářská práce zpracovává poměrně náročné téma. V tomto kontextu považuji 

stanovené cíle za mírně oscilující kolem tématu práce, kdy hlavní cíl a náplň práce se 

zaměřují především na požární bezpečnost a samotnou evakuaci řeší v menším rozsahu. 

Příkladem je např. návrh opatření v kapitole 13., kde postrádám návrh spojený s evakuací, 

např. pravidelnou kontrolu evakuačních cest, kontrolu jejich označení, atd. Teoretická část 

bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. V praktické části 

shledávám několik nedostatků. Mimo již uvedeného chybí podrobnější a především 

konkrétnější zpracování „návrhu opatření“ Především návrh „protipožárního zabezpečení“ 

bych očekával v konkrétní formě, zejména pokud se jedná o konkrétní objekt. Závěrem 

konstatuji, že přes zmíněné nedostatky práce naplňuje zadané cíle, i když v některých částech 

spíše v obecné rovině. S přihlédnutím k vysoké náročnosti zvoleného tématu práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení stupně C - dobře 

 



 2/2 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaká konkrétní opatření či prostředky byste doporučila pro zvýšení „požárního 

zabezpečení“ a zefektivnění případné evakuace? 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  C - dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 26. 5. 2016 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


