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Jméno a příjmení studenta:  Soňa Burešová 

Oponent bakalářské práce:       Jaromír Maňásek 

Akademický rok: 2016/2017 

 

Téma bakalářské práce: Řešení evakuace u vybraného domova pro seniory a domova se 

zvláštním režimem 

 

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: 

Studentka si vybrala téma, jak uvedeno výše. Senioři jsou v současné ČR tou smutnější částí 

společnosti, která je často svou rodinou, ale bohužel i vedením společnosti přehlížena. Zatím 

se i přes proklamace mnohých politiků dělá pro staré lidi hodně málo. Stát doslova přehazuje 

odpovědnost na obce, aniž by jim pomohl více, než doposud pomáhá. Případné evakuace 

vedle nutných evakuací v nemocnicích nebo školských zařízeních s menšími dětmi jsou pro 

tato zařízení často nepříjemně komplikovaná, zvláště pokud jde o stavby s více patry nebo 

jinými přitěžujícími okolnostmi. 

Práce je autorkou zpracována velmi dobře, nemám podstatnějších výtek, až na drobnosti. 

Škoda, že se například neprovádí v daném zařízení nácvik evakuace, jak studentka píše. 

Jistěže by to pro mnohé klienty domova bylo hodně zatěžující s ohledem na jejich zdravotní 

stav. Pokud by ovšem nevítaná situace nastala, byl by pravděpodobně personál ústavu i 

pacienti v lepším zdravotním stavu na evakuaci lépe připraveni a samotná evakuace by 

proběhla určitě v kratším čase. V ústavu by mělo být též více mužských zaměstnanců, kteří 

přece disponují větší fyzickou sílou oproti ženám. Toto je ovšem bohužel dáno, podobně jako 

u jiných mnohých povolání v ČR (až na výjimky), špatným finančním ohodnocením 

pracujících lidí. To si ovšem vedení tohoto státu stále zatím neuvědomuje. 



 2/2 

 

 

 

 

             Příloha k protokolu o SZZ č…..ze dne………  

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1. Předpokládáte, že se vedení domova nebo zřizovatel bude Vašimi podněty 

a návrhy zabývat, a popřípadě od kterých návrhů  si nejvíce tzv. slibujete?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  B – velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 24. května 2017 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

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

 


