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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce pojednává o problematice evakuace. V úvodní části autorka
definuje cíle práce. Hlavní cíl je definován poněkud nevhodně jako „zhotovení současného
stavu města Velké Bílovice“. V kontextu tématu, zásad pro zpracování a dílčích cílů je patrné,
že se jedná o zhodnocení současného stavu v oblasti přípravy a zajištění evakuace v dané
obci. Určitá pochybení najdeme i v dalších částech a to např. při užívání slova „modelace“
které autorka využívá nevhodně. Teoretická část bakalářské práce obsahuje velké množství
přímých citací, které mnohdy ani nejsou v uvozovkách. Také obsahová náplň této části je
poměrně neuspořádaná. Postrádám zde část nebo samostatnou kapitolu věnující se evakuaci
v kontextu obcí a měst. Část této problematiky je popsána v kapitole 1.2 a v kapitole 1.3.
Vnímám ji však jako nedostatečnou. Praktická část práce celkem ve čtyřech kapitolách
naplňuje cíle práce. V první kapitole praktické části autorka definuje zvolenou lokalitu.
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Následná kapitole naplňuje stanovený dílčí cíl, kdy zde autorka zpracovává analýzu rizik dle
stanoveného cíle. Při zpracování analýzy rizik autorka uvádí v tabulce 2. seznam aktiv. Zde
postrádám vymezení inženýrských sítí různého typu. Pozitivně však hodnotím zaměření
analýzy na konkrétní objekty/aktiva. V dalších kapitolách praktické části následně autorka
realizuje model mimořádné události spojené s únikem nebezpečné látky. Následně popisuje
opatření sloužící k zajištění evakuace v obci. Tato část je poměrně nepřehledná a obsahuje
řadu formálních nedostatků. Celkově však přispívá k naplnění cíle a je akceptovatelná. Na str.
65 následně autorka navrhuje opatření ke zvýšení úrovně připravenosti k evakuaci v obci
Velké Bílovice. Navrhovaná opatření jsou spíše obecné povahy bez konkrétního zacílení.
Formální a jazyková část práce vykazuje značná pochybení, mimo jiné např. popisky tabulek
pod tabulkou, absence uvozovek u přímých citací atd. I přes mé připomínky konstatuji, že
práce naplňuje své cíle, a práci doporučuji k obhajobě.
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