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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE

obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Nové postupy bezpečné evakuace osob při požáru

Jméno a příjmení: Lenka Halfarová

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá zadanému tématu.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnost?
Struktura bakalářské práce je v souladu se zadáním. Práce má logickou strukturu.
Jednotlivé kapitoly na sebe navazují.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit přehled o aktuálních podmínkách bezpečné
evakuace osob při požárech občanských staveb. Poměrně rozsáhlá první část práce
obecně shrnuje požadavky současných platných technických norem a legislativy
zabývající se dispozičním a konstrukčním řešením objektů mající vliv na únik osob.
Druhá část práce popisuje metody sbíraní dat o evakuaci a o způsobech
zaznamenávaní evakuace. V další části jsou popisované faktory ovlivňující chování
osob při ohrožení. Poslední část se zabývá přehledem evakuačních počítačových
modelů a jejich možné využití v praxi. Práce popisuje současný stav získávaní
informací o evakuaci.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky?
V kapitole 5 se autor zmiňuje o evakuačním plánu a cvičné evakuaci. Informace
může zavádět k přesvědčení, že evakuační plán a cvičná evakuace se týká každého
objektu. U popisu cvičné evakuaci konkrétních objektů se jedná jen o sdělení, že
evakuace proběhla. Nepopisuje např. zda výsledky měly vliv na přepracování
evakuačních postupů nebo jiné změny.



V práci postrádám vlastní názor autora, jakým způsobem a v jakém rozsahu
popisované evakuační počítačové modely ovlivní projekční činnost oproti modelům
bez faktoru chování osob.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Bakalářská práce popisuje současný stav, nepřináší tedy nové poznatky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
S ohledem na řešenou problematiku byly použity současné platné právní předpisy,
literatura a studijní materiály.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Jazykově i formálně je text zpracován velmi dobře.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práci nelze v této podobě dále využít. Výsledky mají pouze informativní charakter.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Jakým způsobem by se dal využít systém FootPath při cvičné i reálné evakuaci?

Jak by mohla dle popisovaných poznatků znít konkrétní zpráva při vyhlašování
evakuace.

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

velmi dobře

Dne 18.5.2012

Podpis oponenta

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


