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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce je značně náročné, neboť od studentky vyžaduje velmi komplexní přístup a aplikaci požárně 
inženýrských metod, u nichž se předpokládá vysoká úroveň znalosti řešené problematiky. Jedná se zejména o důkladnou 
literární rešerši zahraničních zdrojů, organizaci a realizaci evakuačního experimentu včetně jeho následného vyhodnocení, 
uživatelsky odbornou aplikaci matematického modelu pro pohyb a evakuaci osob a v neposlední řadě schopnost 
formulovat příslušné závěry a doporučení. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Všechny cíle stanovené v zadání práce byly v plném rozsahu splněny. Zadání práce bylo dále rozšířeno o provedení 
dotazníkového šetření v domovech pro seniory v ČR, které bylo zaměřeno na zjišťování podmínek pro evakuaci v těchto 
provozech. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Během řešení diplomové práce studentka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce velmi přesvědčivě. Důkazem je 
nejen pečlivá příprava a realizace evakuačního experimentu, ale též praktický přístup v oblasti dotazníkového šetření či 
kvalitně zpracovaná literární rešerše teoretické části práce.  Při zpracování diplomové práce studentka pracovala 
svědomitě, průběžně a systematicky, dílčí výsledky pravidelně a aktivně konzultovala, a to vždy v dohodnutých termínech. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce přesahuje standardní požadavky kladené na závěrečnou práci i základní oblast znalostí získaných 
v rámci magisterského vysokoškolského studia. Studentka prokázala schopnost čerpat informace z odborných zahraničních 
publikací a získané poznatky vhodně uplatnit na vlastní řešenou problematiku. Kvalitně zpracovaná je též praktická část 
diplomové práce, vyzdvihnout lze zejména realizaci a vyhodnocení cvičné evakuace (evakuačního experimentu) 
v konkrétním domově pro seniory, která je společně s aplikací výsledků a formulací závěrů na velmi dobré úrovni.    

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z formálního hlediska diplomová práce odpovídá všem požadavkům na závěrečné práce. Členění práce do dvou hlavních 
částí a příslušných kapitol je provedeno srozumitelně, přehledně a s logickou návazností. Podpůrné materiály jsou vhodně 
zahrnuty do příloh a nenarušují plynulost textu. Typografická a jazyková úroveň textu je na dobré úrovni.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Při zpracování diplomové práce studentka aktivně pracovala s vlastními rešeršními dotazy v rámci dostupných vědeckých 
databází a využila odpovídající množství pramenů, přičemž ocenit je možné především zahraniční odborné publikace. 
Použité zdroje jsou relevantní a jsou citovány dle stanovených požadavků a zvyklostí.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Dosažené výsledky jsou na velmi dobré vědecké úrovni s potenciálem na jejich další publikační využití. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentka velmi přesvědčivě prokázala schopnost samostatně a odborně využít požárně inženýrský přístup pro 
posouzení bezpečné evakuace z konkrétního objektu (domova pro seniory). Pro toto posouzení využila metody jak 
vědecké, tak inženýrské. Kladně hodnotit můžeme zejména literární rešerši studií zabývajících se specifickými 
podmínkami evakuace seniorů, která nabízí teoretický základ celé studie i užitečný přehled vstupních dat pro další 
nástroje požárního inženýrství, jakými jsou např. matematické modely pohybu a chování osob. Velkým přínosem 
diplomové práce je nicméně její praktická část, v rámci které studentka naplánovala a realizovala v posuzovaném 
objektu evakuační experiment ve formě cvičné evakuace, a to na velmi dobré vědecké úrovni. V tomto ohledu je 
nutné připomenout, jak uživatelsky citlivým prostředím domov pro seniory je, a tím i zároveň vyzdvihnout důležitost 
získaných experimentálních dat pro další inženýrské aplikace. Diplomová práce ovšem nebyla zaměřena pouze na 
sběr nových experimentálních dat, nýbrž i na praktické zhodnocení vybraného objektu, které studentka realizovala 
jak pomocí závěrů vyplývajících z cvičné evakuace, tak pomocí matematického modelu, ve kterém zkoumala několik 
možných evakuačních scénářů. V tomto směru prokázala kvalitní znalost problematiky i potřebný inženýrský vhled. 
Ocenit lze zejména fakt, že studentka neskončila u teoretických závěrů, ale formulovala i konkrétní doporučení pro 
zlepšení bezpečnosti seniorů, která byla během zpracování diplomové práce zároveň přenesena do praxe. Závěrem 
je třeba ocenit i invenci v podobě celorepublikového dotazníku zaměřeného na hodnocení evakuačních podmínek 
v domovech pro seniory, jehož závěry mohou sloužit jako užitečný podklad při revizi aktuálních norem požární 
bezpečnosti staveb.   
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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