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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Zoulová Jméno: Andrea Osobní číslo: 473895
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Plánování evakuace zaměstnanců Městského úřadu Benešov po doručení podezřelé
zásilky

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

20

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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)*

9

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

30

5. Celkový počet bodů 76

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Kdo bude rozhodovat o evakuaci, pokud starosta města a tajemnice budou například v zahraničí?

2. Co myslíte tvrzením, že při cvičení došlo k praktickému procvičení detekčních přístrojů a jak tato činnost navazuje
na proces dezinfekce?

3. Jednalo se ve všem případě o cvičení složek IZS?
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce se zabývá problematikou objektové evakuace. V zadání práce je uvedeno, že bude vytvořen návrh
plánu evakuace zaměstnanců z Městského úřadu Benešov po doručení podezřelé zásilky. V práci není přímo uveden
plán evakuace, ale vybrané kapitoly v praktické části obsahují základní návrhy tohoto plánu.
V bakalářské práci je uvedeno několik drobných nepřesností. Například uvedená novela vyhlášky č. 247/2001 Sb., o
organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. Poslední novela je z roku 2019 – vyhláška č.
118/2019 Sb.
V praktické části bakalářské práce (str. 38) se píše o dvou námětech cvičení, ale z předešlého textu není jasné, o
jaké náměty se přímo jedná.
Na straně 41 je uvedeno, že při dekontaminaci nehraje čas takovou roli, ale je hlavně důležitá důkladnost a pečlivost
provedení. Uvedené konstatování není přesné, protože rychlost dekontaminace je rovněž důležitá a závisí na celé
řadě faktorů.
V praktické části  se píše o rozptylu KCN, ale není  přímo uvedeno, jak k tomuto rozptylu dojde. Uvedené má
návaznost na vymezení jednotlivých zón, které jsou v práci zpracovány.
V seznamu příloh je uvedeno, že jejich součástí je evakuační plán. V přílohách jsou ale uvedeny graficky znázorněné
směry únikových cest, které jsou součástí evakuačního plánu.
I přes výše uvedené dílčí nedostatky hodnotím bakalářskou práci za zdárně zpracovanou. Práce je doplněna o vlastní
názory autorky, které v některých případech nejsou ničím podloženy a působí spíše neodborně.

Jméno a příjmení: doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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