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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Modelování pohybu osob při konání hromadných akcí 

Autor práce: Daniel Nikolov 
Vedoucí práce: Ing. Petra Okřinová 

Popis práce: 

Hodnocená práce se zabývá problematikou zajištění bezpečného pohybu po areálu, kde se 
každoročně koná hudební festival Vizovické Trnkobraní a to při různých modelových situací, jak za 
běžného provozu, tak i při evakuaci za vzniku mimořádné události. Studen v práci navrhuje 
optimalizaci areálu pomocí možných invazivních a neinvazivních opatření, díky kterým v rámci areálu 
došlo ke zkvalitnění proudění návštěvníků v rámci areálu (snížení počtu krizových míst) a zvýšení 
uživatelského komfortu. V neposlední fázi studen porovnává výsledky hustotních map a evakuačních 
časů u jednotlivých variant ztvárňující možné vzniklé situace, díky kterým získává přehled, jak by se 
případná evakuace vyvíjela v čase. Na toto konto byly studentem navrženy dva nové evakuační 
východy (Exit 1, Exit 2), pro které bylo úspěšně ověřeno v modelu číslo 4 zvýšení efektivity evakuace 
při vzniku krizové situace. 

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 Daniel Nikolov po celou dobu tvorby své bakalářské práce postupoval důsledně. Provedl 
samostatně místní šetření, kde zhodnotil aktuální stav, díky němuž navrhl úpravy vedoucí ke zvýšení 
bezpečnosti při pohybu areálem. U studenta oceňuji hlavně, jeho samostatnost a komplexní přístup 
k řešení problematiky – rozložení osob, velké množství ztvárněného chování osob, návaznosti na 
další profese, aktivní komunikace s organizačním týmem festivalu, ověření sady evakuačních scénářů 
a v návaznosti na jejich výsledky úspěšný návrh optimalizace prostoru a nových evakuačních 
východů.  Práce samotná je velmi kvalitně zpracovaná a vzhledem k celkové úrovni a rozsahu 
hodnotím práci za více jak zdařilou.   
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