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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: Téma diplomové práce : Posouzení rizik při evakuaci osob s omezeným pohybem z
domova seniorů

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Kateřina Volková

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Cíle práce jsou aktuální, autorka splnila všechny zásady pro vypracování.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?
Diplomová práce je vhodně sestavena a systematicky řeší zadané úkoly.
3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Teoretická část komplexně zahrnuje problematiku ohledně posouzení rizik při evakuaci osob
se sníženou pohyblivostí z domova seniorů. Praktická část se hodně věnuje analýze FMEA.
Kapitoly se složitějším tématem jsou navíc vhodně doplněny fotodokumentací, které jsou pro
čtenáře přehlednější.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
V práci jsem nenalezl žádné závažnější chyby či nedostatky, které by musel zmiňovat.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Nové poznatky vidím především v kapitole věnující se hodnocení analýzy FMEA.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Rozsah literárních zdrojů splňuje podmínky uvedené v zásadách pro vypracování DP.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni.
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Tuto práci bych doporučil jako edukační materiál pro hlubší pochopení souvislostí v otázkách
spojených s posouzením rizik při evakuaci osob se sníženou pohyblivostí z domova seniorů.
9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Celkově je práce zpracována přehledně, informace v ní uvedené jsou aktuální. Autor splnil
cíle práce a prokázal, že se dobře orientuje v dané problematice.
Otázka: Která z navrhovaných opatření uvedených v kapitole 7.8 mají podle Vašeho názoru
největší naději na rychlé uplatnění a která naopak ne? Vysvětlete...
10.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Výborně
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