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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce:        

Grafické značky pro bezpečnostní plánování      

      

Jméno a příjmení studenta (-ky):       

Jakub Hošek      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Práce odpovídá zadání z hlediska požadavků na bakalářskou práci v celém rozsahu.  
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Práce je vhodně a logicky strukturována do 6 hlavních kapitol. Tyto kapitoly na sebe do 
jisté míry navazují a obsahují množství informací. Počtem stran práce odpovídá požadavkům 
na bakalářskou práci.  
     Z pohledu hodnotitele by student v další práci (např. diplomové) měl více dbát na 
provázanost mezi kapitolami. Zřejmý nedostatek vysvětlujícího komentáře spatřuji například 
mezi kapitolou 5 a 6. Student jako „naráz“ navrhuje metodiku, bez toho, aby vysvětlil „proč“, 
přičemž se zdá, že trochu zapomíná na terminologii zadání (katalog grafických značek). Toto 
by bylo vhodné vysvětlit na konci kapitoly 5 nebo na počátku kapitoly 6. Přechod takto tvoří 
pouze hodnotící tabulka na str. 30.      
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
    Téma práce jsem jako oponent uvítal, zvláště po prostudování studentem provedené 
rešerše, jelikož sám čas od času řeším problematické mapové značky a symbologii pro přílohu 
Krizového plánu MŽP. Souhlasím se zjištěním, že v této oblasti panuje poměrně velká 
nejednotnost a volnost. Student zhodnocením jemu dostupných metodik a používaných 
značek názorně odhalil aktuální mezery v ČR na poli řešeného problému. Musel při tom 
prokázat značnou dovednost práce s informačními zdroji, kterých bylo poměrně hodně.       
   Rešerši zvládl student poměrně dobře a navázal praktickou částí, s iniciativním návrhem 
nové metodiky pro tvorbu značek v bezpečnostním plánování a návrhem několika zdařilých 
značek, které si nechal ověřit např. pracovníky HZS. 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
     Návrh katalogu grafických značek (uvedený jako plánovaný výsledek v zadání), 
použitelných pro bezpečnostní plánování je jaksi schován v skrytu za názvem a náplní 
kapitoly č. 6  - Návrh řešení, kde student navrhuje bez dalšího komentáře návrh metodiky pro 
tvorbu značek, která ovšem není blíže pojmenována. O něčem, jako je „návrh katalogu 
grafických značek“ není ani zmínky, přestože několik značek student sám navrhl (včetně 
návrhu základů metodiky pro jejich tvorbu). 
      Z hlediska plnění stanovených cílů, bych jako oponent ocenil návrh většího počtu značek, 
než jen cca 10, přestože skutečně studentem navržené, jsou poměrně zdařilé. 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    Práce přináší nové poznatky uceleným přehledem předpisů a vybrané literatury, vztahující 
se k danému tématu, kdy postupným zhodnocením různých přístupů ke značkám v oblasti 
bezpečnostního plánování student jasně identifikoval řadu nedostatků, které by bylo potřeba 
řešit. Zároveň sám začal s návrhem použitelné metodiky a několika značek. 
  
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
České informační zdroje byly vhodně doplněny několika německými.        
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Grafické zpracování je na slušné úrovni. Vše dobře čitelné. Z jazykového hlediska práce 
poněkud trpí nedostatkem korektury další osobou. Výzkumný ústav vodohospodářský se dle 
mého názoru píše s velkým „V“ na začátku názvu instituce.       
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Práce klade použitelné základy pro další využití v bezpečnostním plánování. Při dalším 
rozpracování metodiky bych se jako oponent přimlouval za užší spolupráci studenta s praxí, 
například s oddělením bezpečnosti a krizového řízení MŽP, kterou bych mu v případě 
pokračující diplomové práce byl schopen zajistit. Inovace značek a symbologie vybraných 
zdrojů krizových rizik v rámci krizových plánů je stále velmi žádoucí a byla by ministerstvem 
pravděpodobně vítána.       
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

- Proč se student začal v rámci BP zabývat návrhem metodiky, když ji výslovně nemá 
v zadání (a raději nepokračoval v návrhu širšího spektra použitelných značek)? Tato širší 
množina značek by se již dala označit za „katalog“. Takto značky vytvářel spíše pro 
nahodilá témata.      
- Seznámil se student v rámci zpracování práce také s vybranými prostředky GIS a sadami 
značek, které některé z těchto nástrojů obsahují? Je si dobře vědom možností symbologie, 
které současné nástroje GIS poskytují? Požádal v tomto směru o konzultaci experta na 
GIS?  

 
10. Práci hodnotím:  
Velmi dobře. 
         
  
  Dne 19.5.2013       …………………………… 

Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. 
     Podpis oponenta 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


