
 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 2 

Pro BSP SI, GK, ME 
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Autor práce: Kateřina Žalská 
Vedoucí práce: Ing. Petra Okřinová 

Popis práce: 

Hodnocená práce se zabývá problematikou modelováním pohybu osob při konání Festivalu Majáles 
v Hradci Králové. Práce se zaměřuje na bezpečnostní posouzen festivalového areálu a optimalizaci 
provozního upořádání. V rámci analýzy se studentka zabývá dobou vyklizení festivalového areálu a 
detekcí tzv. kritických míst, aby eliminovala možná nebezpečí zranění osob při případné nouzové 
evakuaci či vyklizení s cílem zajistit maximálně možný uživatelský komfort a plynulost provozu při 
běžném konání akce.  
 
V první části teoretické práce studentka se studentka zabývá definicí davu a jeho specifiky, 
klasifikací, prostorovými nároky jedinců, vazbami a jeho složením. Dále pak pojednává o kvalitě pěší 
dopravy a bezpečnosti ve vztahu festivalovým akcím. Rozebírá co je to tzv. „měkký cíl“, případné 
aspekty evakuace, bezpečnostní opatření a regule předepsané městem či organizátory, představuje 
i jiné zdroje z kterých se dá čerpat a závěrem diagnostikuje bezpečnost festivalových areálů pomocí 
SWOT analýzy. V praktické části se studentka zaměřila na tvorbu numerických modelů festivalového 
areálu a analýzu jejich výsledků ve čtyřech variantách (běžný provoz, evakuace s dostupnými 
východy, evakuace se zatarasením, optimalizovaná varianta evakuace) s doplněním detailní studie 
umístění stánku (optimalizace kritického místa KM5).  
Vytvořené numerické modely a následná jejich analýza byla využita pro detekci kritických míst, kde 
může docházet ke kolizím a snížení komfortu a bezpečí při provozu/evakuaci areálu. V rámci své 
práce studentka úspěšně navrhuje odstranění konkrétních bariér a nové úpravy, které by zvýšily 
uživatelský komfort návštěvníků festivalu. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Studentka Kateřina Žalská v rámci vypracování bakalářské práce postupovala systematicky, důsledně 
a proaktivně. Provedla samostatné místní šetření prostoru festivalového areálu, aby docílila co 
nejpřesnějšího ztvárnění pro numerický model.  U studentky oceňuji zejména, její samostatnost, 
komplexnost tvorby modelu a komunikaci s městem, organizátory festivalu a složkami IZS. 
Studentka se s touto prací již v letošním roce zúčastnila fakultního kola SVOČ, kde úspěšně obsadila 
3. místo.  V rámci práce studentka využívá numerický model k detailní optimalizaci vybraných míst 
festivalového areálu – např. kap. 3.3.6, která by svou realizací přispěla k zlepšení pohybu osob při 
běžném provozu areálu, ale i k samotné bezpečnosti osob v případě vzniku nouzové evakuace. Práce 
samotná je kvalitně zpracovaná a vzhledem k celkové úrovni a rozsahu hodnotím práci za více jak 
zdařilou.   

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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