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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Barbora Zíková 
s názvem: Havarijní plánování - hrozby vedoucí k evakuaci objektu řízení letového provozu

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30) 

29 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 20 

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

10 

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

35 

5. Celkový počet bodů 94 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakým způsobem lze, do jisté míry, ovlivnit rozdílné specifické chování jedinců nebo skupin,
pracujících v evakuovaném objektu kritické infrastruktury?

2. Lze v objektech kritické infrastruktury připustit vstup bez bezpečnostní kontroly u recepce? Když
ano/ne v jakém případě?

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

Studentka prokázala vysokou úroveň teoretických znalostí i konkrétních dovedností při využití
softwarových produktů. Při praktické realizaci modelových situací ukázala na možné komplikace, které
nezbytně vedou k zamyšlení nad realizací evakuace a celkově ke hlubšímu zkoumání řešené problematiky u
vybraných objektů kritické infrastruktury.   

Jméno a příjmení: prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


