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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Petr Klečka 
s názvem: Návrh plánu provedení evakuace vybraného objektu či organizace, Domov pro osoby se
zdravotním postižením Osek.

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 17 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

36 

5. Celkový počet bodů 89 

Návrh otázek k obhajobě

1. V čem spatřujete silnou a naopak slabou stránku / má-li/, Vámi navrženého Dílčího plánu evakuace
?

2. Co považujete za kritickou situaci pro zaměstnance "Domova" při evakuaci osob ze zařízení a proč
?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Cílem této práce bylo vytvoření návrhu plánu evakuace zařízení - Domova pro osoby se zdravotním
postižením, kde mají být potvrzeny hypotézy a jednotlivé dílčí cíle. V teoretické části jsou vhodně
rozpracovány, popsány a vysvětleny jevy, jejichž pochopení je nezbytné pro naplnění hlavního cíle práce a
to samotného Návrhu plánu evakuace. Praktická část je zaměřena na potvrzení jednotlivých cílů práce a
hypotéz jejímž výsledkem ja pak samotný Návrh dílčího evakuačního plánu.
Celkově lze konstatovat, že práce stanovené cíle naplňuje, autor pracoval samostatně, iniciativně
konzultoval záměr práce s dotčeným objektem.
V dané problematice se dobře zorietoval, při práci s různými zdroji a s využitím informací přímo z  "Domova"
ukázal dobré analytické schopnosti, které upatnil ve vedené diskusi nad hypotézami, výsledky
dotazníkového šetření a promítl je do Návrhu dílčího evakuačního plánu.
Závěr práce vhodně reflektuje stanovené cíle.
Práce je zpracována v souladu s požadavky na daný typ práce, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují,
práce je přehledná a srozumitelná. Dokumentační materiál je řádně očíslován, dostatečně přehledný, dobře
je zpracováno vysvětlení všech použitých grafů, symbolů, zkratek a literatury.
Práce naplňuje své zadání.     

Jméno a příjmení: Ing. Josef Sedlák
Organizace: externí spolupracovník ČVUT v Praze, FBMI
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