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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Jméno a příjmení studenta:  Bc. Kristýna Vykopalová 

Vedoucí diplomové práce:       Ing. Miroslav Musil, Ph.D. 

Akademický rok: 2017/2018 

 

Téma diplomové práce: Analýza evakuace obyvatelstva při antropogenních haváriích. 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Formulace cíle práce a hypotézy X      

2 Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí  X     

3 Struktura práce a postup řešení X      

4 Použité metody  X     

5 Práce s odborným jazykem  X     

6 Úroveň formálního zpracování práce  X     

7 Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy X      

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití  X     

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

 

Celkové slovní hodnocení diplomové práce: 

 

Diplomová práce řeší významné téma pro firmu a její zaměstnance. Cíl práce je formulován 

v kapitole 6 správně, výstižně a respektuje zadání diplomové práce. Práci s odbornou 

literaturou prokázala autorka naplnit velmi dobře. Struktura práce vytváří předpoklad            

pro naplnění tématu a cíle práce. Použité metody jsou adekvátní tématu práce. Zadání práce je 

dodrženo. 

V teoretické části diplomové práce je popis evakuace a evakuačního plánu. Jsou uvedeny 

antropogenní události se zaměřením na průmyslové havárie a představen podíl Hasičského 

záchranného sboru na jejich řešení. V praktické části je simulována havárie v programu 

TeRex s následnou evakuací z objektu. V kapitole 9 je pro analýzu evakuace využita metoda 

Checklist  Analysis (Kontrolní seznam). Ověřuje se stav provozu, jsou určena rizika, která se 

v provozu firmy vyskytují. Dotazníkové šetření se zaměřuje na informovanost a postoje 
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zaměstnanců k oblasti evakuace. Je zpracována nová grafická část evakuačního plánu. 

V kapitole 10 jsou formulována mnohá opatření a je provedeno jejich zhodnocení. Cíl práce 

byl naplněn. 

 

Zdroje pro zpracování práce jsou převážně aktuální a jsou využity i zahraniční zdroje. Norma 

690–3 je dodržena. V práci je uvedeno množství vlastních obrázků a grafů, které autorka 

použila k dokumentování řešené problematiky. Formální úprava práce je na velmi dobré 

úrovni. Vyskytuje se však různé označení pro zkoumaný objekt (firma, společnost, podnik) a 

nedůsledné zarovnání textu práce do bloku. Některé formulace jsou méně obratné. 

 

Práce studentky v průběhu zpracování bakalářské práce byla průběžná. Byla dosti aktivní. 

Dodržovala termíny z harmonogramu zpracování práce. Prokázala schopnost práce se zdroji. 

Zapracovávala doporučení od vedoucího práce. Kvalita její práce je na velmi dobré úrovni. 

Prokázala schopnosti řešit zadané téma práce. 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

Kontrola plagiátorství: Práce byla posouzena, je původní, nejedná se o plagiát, podobné 

dokumenty 0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího diplomové práce: B – velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 17.5. 2018 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího diplomové práce 

 

 

 

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

 


