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 Kritéria hodnocení Váha Hodnocení 

1 Formulace cílů práce a použité metody  0,10 A 

2 Úroveň teoretické části práce 0,30 A 

3 Úroveň analyticko-empirické a návrhové části práce 0,20 A 

4 
Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní 

a kvantitativní parametry práce 
0,13 A 

5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 A 

6 Jazyková úroveň práce 0,05 B 

7 Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony) 0,07 B 

 Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,00 A (1,06) 

 

 
Bakalářská práce (dále jen ,,BP“) je zaměřena na evakuaci osob z Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě. 

Autor si v úvodu BP stanovil, jako hlavní cíl posouzení rizik při evakuaci osob ohrožených mimořádnou 

událostí ze stacionáře a návrh opatření na zkvalitnění evakuace osob z Denního a týdenního stacionáře  

v Jihlavě. BP je vhodně členěná. Za pozitivní lze považovat vytyčení cílů, které si autor stanovil v úvodu 

práce a jejich průběžně řešil. BP je zpracována v rozsahu 67 stran (i s přílohami) a je členěna do sedmi 

kapitol. V teoretické části autor detailně popsal problematiku bezpečnosti osob ve stacionářích z hlediska 

právních předpisů a problematiku únikových cest a požárně bezpečnostního zařízení. Autor v praktické části, 

na výborné úrovni aplikoval metody SWOT analýzu a Ishikawa diagram, kde řešil rizika a bezpečnost osob 

při evakuaci z budovy stacionáře. Na základě pozorování a výsledků použitých metod autor navrhl opatření 

ke zlepšení současného systému stacionáře, interiéru budovy a jeho okolí s výstupem do praxe. Autor 

prokázal, že je způsobily syntetizovat praktické a teoretické poznatky. Kladně hodnotím odborné konzultace, 

jako např. proveden rozhovor s ředitelkou Denního a týdenního stacionáře Jihlava a Cvičnou objektovou 

evakuaci s výstupem do praxe.  Práce je až na některé detaily zpracovaná přehlédne, vhodně doplněná celou 

řadou tabulek a obrázků vztahujících se k dané problematice. Z formálního hlediska se vyskytují v práci jen 

drobné nedostatky (např. str. 46 jednotky času se píší ve spojení s číslem např. ,,13:00 hod.“, typografické 

chyby, atd.), které nesnižují vysokou úroveň práce. BP je zpracována na výborné úrovni a doporučuji práci 

k obhajobě. 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete postupy při eliminaci davové psychózy u klientů s mentálním postižením 

při evakuaci. 
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2. Vysvětlete, jak byste zajistil dostatek finančních prostředků, aby mohly být provedeny 

návrhy opatření ke zkvalitnění Vámi vybraného objektu stacionáře. 

 

 

V Uherském Hradišti dne 31.05.2021  Podpis: 
 

 
Hodnocení odpovídá následující stupnici: 

A = 1,00-1,24 B = 1,25-1,50 C = 1,51-2,00 D = 2,01-2,50 E = 2,51-3,00 F = 3,01-… 
 

 

 


