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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení evakuace v domovech pro seniory 
Jméno autora: Bc. Veronika Hašlová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Ing. Tomáš Pavlík 
Pracoviště oponenta práce: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce zahrnuje teoretický rozbor problematiky evakuace osob se zaměřením na seniory, dále návrh, 
realizaci a vyhodnocení cvičné evakuace v domově pro seniory. Získaná data a informace jsou následně použity pro 
validaci matematického modelu pro evakuaci osob a posouzení předmětného domova pro seniory z  hlediska evakuace 
osob při požáru.  
Samotné zadání považuje oponent za mimořádně rozsáhlé a náročné – a to jak z hlediska nutnosti kvalitní rešerše 
specializované oblasti požární bezpečnosti staveb, tak zejména z hlediska následné přípravy a dokumentace cvičné 
evakuace části objektu domova pro seniory (dokonce za účasti místně příslušného HZS kraje); praktické použití 
počítačového modelu Pathfinder při jeho validaci a následném hodnocení evakuace je taktéž pracné. 
 

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.  

I přes velmi rozsáhlé a náročné zadání diplomové práce dokázala autorka precizně zpracovat její jednotlivé části. Vlastní 
provedení diplomové práce navíc znatelně převyšuje rozsah zadání. Jako příklad takového „přesahu“ lze uvést např. 
zpracování a vyhodnocení dotazníku, který byl zaslán provozovatelům domovů pro seniory a obsahuje cenné údaje 
(využitelné i pro potřeby HZS ČR); vlastní modelování evakuace osob domova pro seniory v programu Pathfinder bylo nad 
rámec zadání provedeno dokonce pro tři samostatné scénáře (nepočítaje provedení předchozí validační simulace!).  

 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorka diplomové práce postupovala při řešení zadání systematicky a držela se zadání. Veškeré postupy jsou v práci 
řádně a logicky odůvodněny a popsány. V rámci modelování evakuace autorka využívá vstupní data, která před tím 
dokázala řádně validovat, což velmi zvyšuje míru objektivnosti a spolehlivosti takového modelování.  Zjištěné výsledky 
jsou kvalitně okomentovány a zhodnoceny. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Práce je na vysoké úrovni. Autorka dokázala aplikovat získané teoretické znalosti jak při provádění cvičné evakuace a 
následném modelování v rámci programu Pathfinder, tak i při samotném hodnocení požární bezpečnosti konkrétního 
objektu domova pro seniory.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Diplomová práce je zpracována čtivě a přehledně. Autorka text vhodně doplňuje tabulkami, obrázky a grafy, přičemž 
v podrobnostech se odkazuje na samostatné přílohy. Z hlediska formální a jazykové stránky je práce na vysoké 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. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Autorka čerpá jak z tuzemské, tak zejména ze zahraniční literatury, včetně příslušných normativních dokumentů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorka ve své diplomové práci příkladně aplikuje získané teoretické znalosti při tvorbě modelů evakuace osob 
reálného objektu domova pro seniory a následném hodnocení úrovně požární bezpečnosti tohoto objektu.  
Rozsah dílčích podoblastí, kterými se autorka ve své diplomové práci zabývala, je obdivuhodný. Tato diplomová 
práce navíc může zcela jednoznačně sloužit jako velmi kvalitní studijní materiál pro každého, kdo se 
problematikou evakuace seniorů (a obecně osob se sníženou schopností pohybu a orientace, resp. 
neschopných) bude zabývat.  Přináší i některá zcela nová využitelná data, zejména rychlosti pohybu/rozměry 
osob, které při evakuaci používají pomůcky nebo asistenci, a dále informace získané z dotazníku zaslaného 
provozovatelům domovů pro seniory. 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 
V diplomové práci je v rámci hodnocení požární bezpečnosti objektu domova pro seniory zmiňováno 
v negativním smyslu blokování samouzavíracího zařízení požárních dveří ústících do chráněné únikové cesty. 
Požární dveře jsou ve smyslu vyhlášky o požární prevenci požárně bezpečnostním zařízením, které musí být 
udržováno provozuschopné. Požární dveře, které mohou být i při požáru blokovány v otevřené poloze, pak 
zcela jistě provozuschopné nejsou. Uveďte ustanovení zákona o požární ochraně, které stanovuje právnickým 
osobám povinnost udržovat požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu. Jakou pokutu může 
Hasičský záchranný sbor kraje uložit právnické osobě, která uvedenou povinnost poruší? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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