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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce (BcP) se zabývá problematikou rizik evakuace seniorů a osob se zdravotním
postižením. Dále pojednává o vybraných rizicích v konkrétním objektu SONS, která souvisejí
s evakuací vybrané skupiny zdravotně postižených, s návrhem na jejich minimalizaci.
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu osmi kapitol a je rozdělena do dvou částí.
Teoretická část je zaměřena na současný stav problematiky s důrazem na rozdělení seniorů
a osob se zdravotním postižením, právní předpisy a technické prostředky, které jsou
využitelné při evakuaci uvedených osob.
V praktické části je provedena aplikace na konkrétní objekt SONS, včetně využití vhodných
matematických vztahů na posouzení evakuace, metody Ishikawa diagramu a SWOT analýzy.
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Autorka BcP přistupovala k řešení daného problému velice zodpovědně a svědomitě. Vysoce
pozitivně hodnotím praktickou část, kde autorka práce prokázala aplikaci teoretických
poznatků získaných při studiu včetně použití různých metod a navrhla konkrétní plán
objektové evakuace daného objektu. Za pozitivní lze považovat i reálné návrhy na zkvalitnění
evakuace a tím i minimalizaci rizik v objektu SONS.
Formální úprava práce je na výborné úrovni. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce. Práce
je vhodně doplněna dostatečným počtem obrázků, tabulek a příloh.
Autorka BcP použila dostatečný počet zdrojů (34) a prokázala znalost práce s odborným
textem. Problémy spojené s řešením autorka práce průběžně konzultovala s vedoucím.
Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání autorka práce splnila výborným způsobem.
Práce není plagiát.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

nemám

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: A – výborně

V Uherském Hradišti dne 19. 5. 2017
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce
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C - dobře
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E - dostatečně

F - nedostatečně
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