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Název práce: Ochrana společensky významných objektů jako měkkých cílů  
s využitím modelu evakuace 

Autor práce: Bc. et Bc. Lucie Dobiášová 
Vedoucí práce: Ing. Petra Okřinová 

Popis práce: 

Hodnocená práce se zabývá problematikou posouzení bezpečnosti a komfortu pohybu osob  
v prostorách veřejné budovy železniční stanice Praha hlavní nádraží, jako potencionálního měkkého 
cíle, jelikož se zde každodenně vyskytují tisíce osob.  

 

Teoretické části práce studentka pojednává o třech hlavních tématech – bezbariérovost, aspekty 
sociologické a psychologické, evakuace. První téma představuje co je to bezbariérové prostředí, 
jednotlivé prvky veřejného prostoru, konkrétní speciální požadavky bezbariérovosti a to vše  
ve vztahu k veřejné budově. Následně druhé téma se zabývá obecně populací, dělením osob dle 
jejich způsobu pohybu, sociologickými parametry u osob i mezi nimi, prostorovým chováním a vlivem 
skupin. Poslední téma pak představuje problematiku evakuací, sní spojené chování osob při těchto 
mimořádných situacích. 

  

V praktické části se studentka zaměřila taktéž na tři základní části – mapování bezbariérovosti, 
kalibraci modelu dle videozáznamu a tvorbu numerických modelů. Mapování bylo provedeno  
v prostorách budovy železniční stanice Praha hlavní nádraží, kde byly posouzeny jednotlivé prvky 
potřebné pro zajištění bezbariérového pohybu v rámci těchto veřejných prostor a to jak v interiéru, 
tak na jednotlivých vlakových nástupištích (blíže viz kapitola 4). Kalibrace modelu dle videozáznamu 
byla prováděna na základě poskytnuté video sekvence a dat ze software DataFromSky, konkrétně 
pohybujícího se průvodu, které byli základem ke kalibraci numerického modelu identické situace  
(blíže viz kapitola 5.2). Dále studentka vytvořila rámci zadané části budovy hlavního nádraží v Praze 
(3. PP) sadu numerických modelů zahrnujících evakuaci,  běžný provoz i model ověřující optimalizaci 
návrhu navýšení míst k sezení v ČD centru pro zákazníky, které je umíněné v středové části 
posuzovaného prostoru. Vytvořené modely sloužily k posouzení bezpečnost a komfortu  veřejného 
prostoru pro uživatele ne jen z řad běžných uživatelů, ale i z řad osob se specifickými potřebami 
(matka s dítětem, osoba s vodícím psem, osoba na vozíku, …). Na toto konto byla studentkou 
navržena další varianta evakuačního scénáře s tzv. bezpečnou místností, do které by se tito jedinci 
mohli ukrýt a vyčkat příchodu záchranných složek v případě hrozícího nebezpečí (blíže viz kapitola 
5.3). 
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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: 

Autorka práce přistupovala k jejímu zpracování nerovnoměrně, díky čemu se ke konci zpracování 
dostala pod značný časový tlak, což se také následně projevilo na celkové struktuře práce, textových 
pasážích a interpretaci jejích výsledků. Výsledky jsou interpretovány spíše povrchně, autor  
v některých případech otevírá poznatky/částečná vysvětlení/otázky, které nechává bez odpovědí, 
nebo jejich řešení. Formální, grafické a jazykové zpracování práce je spíše průměrné. Práce nicméně 
splňuje věcné i formální náležitosti a doporučuji ji o obhajobě a udělení titulu inženýr její autorce. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 
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  Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


