
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

katedra: KPO akademický rok: 2010/2011

jméno oponenta: Ing. Martin Trčka, Ph.D.

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce:

Specifika požárního zásahu a evakuace ve vybraném zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc

Jméno a příjmení: Aleš Sarga

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
ANO

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Velmi dobře

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Práce popisuje chování záchranářů v podmínkách evakuace osob s charakteristickým

postižením. Dále je v práci prezentováno cvičení jednotek, v rámci kterého je simulována
evakuace typického zařízení s uvedenými postiženími. V práci chybí kvalitativní postupy
jednotlivců z řad složek IZS, kteří se přímo podílejí na evakuaci a z nich vyplývající
problémy, které se při cvičení vyskytly. Uvedené návrhy na zlepšení souč. stavu se tak mohou
jevit nepodložené.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
~ Chybí zdůvodnění, proč právě tyto typy postižení jsou v práci zmíněny, zdá se jedná

o typické členění z pohledu lékařského, nebo zda má toto členění jiné opodstatnění
(vztaženo ke konkrétnímu zařízení).

~ Chybí časová osa cvičení,
~ Práce je vytištěná nakřivo.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Práce nepřináší nové poznatky

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Velmi dobrá

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

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

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
~ (str. 15, čl. 3.1 první věta) Jak určí příslušník postižení osoby, kterou bude

evakuovat bez rizika omylu? Jak se omyl projeví na provedení evakuace?
~ (str. 16, první věta) Jak bude zajištěn personál, který bude znám pro osobu, na

kterou se evakuace vztahuje? Jak se VZ dozví která osoby z personálu to je?
~ (str. 26, odst. 2, první věta) Proč nemá VZ DZP již při jízdě JPO na místo MU?
~ (str. 27, odst. 2, třetí věta) Vysvětlete způsob evakuace osob s použitím

dvoumontáže na IDP hasičů provádějících tuto činnost. Vysvětlete rozdíl mezi
evakuací a záchranou?

~ Na straně 27 v odst. 2 píšete, že VZ rozhodlo tom, že se nebude provádět evakuace
3.NP, Jaké skutečnosti byly uvedeny v DZP případně vevakuačním plánu? Pokud
je v DZP uvedeno evakuovat 3.NP, budou vždy schopnosti VZ dostatečné ke
změně tohoto rozhodnutí?

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

dobře

Dne 16.5.2011

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


