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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Modelování pohybu osob při konání hromadných akcí 

Autor práce: Martin Zelinka 
Vedoucí práce: Ing. Petra Okřinová 

Popis práce: 

Hodnocená práce  se zabývá problematikou evakuace osob při konání hromadných akcí, kde 

dochází ke kumulaci velkého počtu osob a tedy i ke vzniku rizik spojených s problematikou tzv. 

měkkého cíle. V první části práce se studen zabývá rešerší literatury vztahující se k tématům: 

numerický model, davové situace, ochrana měkkých cílů atd. V praktické části se předmětem 

analýzy stal každoročně konaný mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci. Na základě 

výsledků analýzy student provedl optimalizaci uspořádání areálu, tak aby došlo k snížení rizika 

zranění účastníků, zefektivnění proudění pěších a tím i eliminaci davových jevů za předpokladu 

různých scénářů. Jako podklad pro optimalizaci řešení student vytvořil numerický model festivalu, 

vymodelovaný softwarovým nástrojem Pathfinder.  

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Student Martin Zelinka při tvorbě své bakalářské práce zhodnotil aktuální stav při konání festivalu, 

rizika spojená se zatarasením dvou hlavních východů z areálu při vzniku mimořádné situace a navrhl 

nové úpravy vedoucí k efektivnějšímu a hlavně i bezpečnějšímu procesu evakuace z areálu. Student 

podcenil rozložení práce v průběhu vypracovávání a při samotném závěru mu evidentně docházely 

síly, což se značně projevilo na kvalitě zpracování. 
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Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

 

Datum: 01. 06. 2019                          Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


