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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářská práce 

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

Autor práce: Kateřina Žalská 
Oponent práce: Ing. Ondřej Uhlík 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá analýzou a vyhodnocením bezpečnostních rizik mimořádné události na 
hudebním festivalu. V teoretické části práce se studentka zabývala chováním a dynamikou davu 
z pohledu bezpečnosti s návazností na ochranu měkkých cílů a využití modelů pohybu osob pro 
snížení dopadů mimořádných událostí. V praktické části studentka použila agentní model pohybu 
osob pro analýzu 4 scénářů průběhu festivalu. Na základě výsledků simulací studentka identifikovala 
nedostatky v provozním uspořádání (zejména rozmístění stánků a oplocení) a následně navrhla 
opatření pro snížení jejich negativních dopadů na běžný provoz či případnou evakuaci. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Vysvětlete pojem reakční doba. Jaké rozdělení pravděpodobnosti se používá v odborné 
literatuře pro stanovení reakční doby populace v evakuačních modelech? 

2) Na straně 34 jste pro vyhodnocení bezpečnosti použila zjednodušenou kvalitativní analýzu 
rizik. Jaký další typ analýzy rizik znáte? Popište základní rozdíly. 

3) Z heat mapy na straně 49 vyplývá, že ve větší části areálu se při běžném provozu v určitých 
časech vyskytla kritická hustota. Na základě čeho jste vybírala 5 míst pro optimalizaci? 
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Závěr: 
Předložená práce se zabývá problematikou bezpečnosti návštěvníků hudebního festivalu. 
V teoretické části se studentka mimo jiné správně zabývá psychologií a dynamikou davu. Studentka 
zpravidla využila relevantní odbornou literaturu, nicméně se nevyhnula citování wikipedie, která 
obecně není považována za odborný pramen. V praktické části kladně hodnotím detailní analýzu 
areálu, jeho širších vztahů a vazeb na okolí, prostorového uspořádání festivalu a základní kvalitativní 
analýzu rizik dle platných metodik. Z hlediska stylistiky je práce spíše průměrná a nachází se v ní 
řada pravopisných chyb (např. na straně 10) a vět, které do odborného textu spíše nepatří (např. na 
straně 20 a 27). Model festivalu je zpracován na dostatečné odborné úrovni a je limitován zejména 
vstupními podklady o chování a pohybu návštěvníků, které měla studentka k dispozici. Pro 
vyhodnocení simulací byly správně zvoleny metriky v podobě hustoty (případně Level of Service) a 
celkové doby evakuace. Na práci oceňuji základní statistické zpracování výstupních dat s poznámkou, 
že při interpretaci celkové doby evakuace je vhodnější volit kvantil, nikoli průměrnou hodnotu. Práce 
splňuje požadavky na formální a odbornou úroveň a doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 04. 06. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


