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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Ano. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Struktura diplomové práce odpovídá zadání. Členění jednotlivých kapitol a podkapitol 

je přehledné. Autor vhodně doplňuje diplomovou práci přílohami. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Autor diplomové práce se při jejím zpracování drží zadání. V úvodních kapitolách je 

proveden teoretický rozbor problematiky evakuace osob se zaměřením na vlastní proces 

pohybu při evakuaci a zejména na dynamiku pohybu osob, včetně analýzy 

mimořádných událostí spojených se shromažďovacími prostory. Další část diplomové 

práce pak tvoří rozbor cvičné evakuace objektu a její následné modelování v softwaru 

buildingEXODUS. Uvedený software je následně využit pro simulaci dalších variant 

rozmístění únikových cest s cílem o jejich optimalizace. Ve všech ohledech dosahuje 

diplomová práce vysokých kvalit.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

V diplomové práci se nacházejí drobné nepřesnosti: např. v tab. 2-3 je uvedena rychlost 

dle normových hodnot v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 jako totožná, konkrétně 35 

m ∙ min
-1

, přičemž tato je ve skutečnosti v obou normách odlišná; u kapitoly 4 by bylo 

vhodné srovnání jednotlivých návrhových norem nebo jejich závěrečné zhodnocení. 

Celkově ovšem výše uvedené drobné nedostatky kvalitu diplomové práce nijak 

nesnižují. 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Použití matematických modelů v praxi je stále častější. Autor prokazuje, že výsledné 

časy cvičné a simulované evakuace jsou vzájemně porovnatelné a že matematické 



modely evakuace osob jsou využitelné při optimalizaci únikových cest, což je 

nepochybně přínosné. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Autor čerpá jak z tuzemské tak ze zahraniční literatury, převážně pak z platné 

legislativy a normativních dokumentů (opět včetně vybraných zahraničních). Výběr 

literatury je více než dostatečný. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Z hlediska formální a jazykové stránky se práce jeví na velmi dobré úrovni (ovšem s 

ohledem na skutečnost, že slovenština není oponentovým rodným jazykem). Je 

zpracována přehledně, velmi čtivě a vhodně doplněná obrázky a grafy. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Výsledky diplomové práce je nepochybně možné publikovat, zejména pak přijatelnou 

shodu mezi počítačovým matematickým modelem a reálným experimentem 

představovaným cvičnou evakuací. Z teoretického rozboru, tj. kapitol 1 až 4 je možné 

čerpat při zpracování jiných prací věnujících se problematice evakuace osob. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Proč zvolil autor k simulaci evakuace divadla software buildingEXODUS? Zná i jiné 

počítačové modely evakuace osob? Nebyl by např. pro zkoumání vlastního pohybu při 

evakuaci vhodnější model Simulex? 

 

10. Práci hodnotím:  

Výborně 
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