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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 16 

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

9 

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

34 

5. Celkový počet bodů 85 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaká jsou specifika evakuace v objektech řízení letového provozu.

2. 

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 bakalářské práce byla analýza hrozeb vedoucích k evakuaci objektu střediska řízení letového
provozu, jako prvku kritické infrastruktury a následná simulace samotné evakuace.

V teoretické části bakalářské práce autorka vymezuje základní pojmy a zabývá se evakuací obecně. Dále se
autorka v této části zabývá specifiky evakuace objektu střediska řízení letového provozu.

Praktická část bakalářské práce uvádí analýzu rizik daného objektu pomocí nástroje Riskan a simulaci
evakuace osob z objektu prostřednictvím programu Pathfinder. V závěru práce jsou navržena opatření,
která lze při evakuaci osob v případě vzniku mimořádné události v daném objektu využít .

Plánované cíle bakalářské práce byly naplněny. Autorka k jejich naplnění zvolila adekvátní metody, jež
správně využila, vyhodnotila a učinila z nich relevantní závěry.

Jméno a příjmení: Ing. Luděk Vyhlídal
Organizace:
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