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Anotace 

Předložená diplomová práce se věnuje zhodnocení efektivnosti veřejných portálů 

v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Teoretická část vymezuje současnou 

legislativu a prostředky varování obyvatelstva. Na tuto část navazuje analýza vybraných 

veřejných portálů. V praktické části byla pomocí Fullerova trojúhelníku a dalších zvolených 

kritérií vyhodnocena efektivnost veřejných portálů ve vztahu k preventivnímu informování 

obyvatelstva.    
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Ochrana obyvatelstva, krizové řízení, prostředky informování obyvatelstva a 

efektivnost a veřejný portál. 

 

Annotation 

This master's thesis engages with the evaluation of public websites' effectiveness in 

the realm of population protection and crisis management. The theoretical part defines current 

legislation and population warning devices. This section is followed by the description of 

selected public websites. In the pratical part, the effectiveness of public websites was 

analyzed in relation to the precautionary informing of population, using Fuller's triangle and 

other evaluation criteria. 
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1. Úvod 

Současný svět je neustále ohrožován různými neočekávanými mimořádnými 

událostmi, jako jsou živelné katastrofy (záplavy, povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, 

tsunami, zemětřesení, sněhové laviny aj.), průmyslové havárie, ozbrojené konflikty a 

teroristické útoky. Všechny tyto hrozby mohou ohrozit životy a zdraví obyvatelstva a 

způsobit škody a újmy na majetku.  

Pro zmírnění následků těchto mimořádných událostí by měl mít každý stát 

vypracované legislativní a organizační opatření pro ochranu obyvatelstva a krizového řízení. 

Velmi podstatnou částí těchto opatření je dobrá připravenost obyvatel a toho lze dosáhnout, 

pokud je občan správně informován o způsobech varování, o druhu a stupni nebezpečí a 

způsoby ochrany proti němu.  

V současné době se preventivní informování uskutečňuje hromadnými sdělovacími 

prostředky, letáky, časopisy, besedami se členy Integrovaného záchranného systému, 

výstavami a soutěžemi. Jako nejefektivnější informátor se považuje televize a rádio, jelikož 

podává informace široké veřejnosti. Během posledních let však dochází k výraznému nárůstu 

používání internetu, jehož pomocí lze informovat obyvatelstvo i odbornou veřejnost.  

Diplomová práce bude zaměřena na zhodnocení efektivnosti veřejných portálů 

v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Vybrané portály budou hodnoceny podle 

zvolených kritérií – aktuálnost, marketing, zpětná vazba, počítadlo, grafika, přehlednost a 

srozumitelnost. Aktuálnost a marketing budou zjištěny ze stránek portálu. Zpětná vazba a 

počítadlo bude zjištěno e-mailovým dotazem provozovatelům jednotlivých portálů. Zbývající 

kritéria budou zjištěna pomocí vytvořeného dotazníku, který bude zaslán minimálně stovce 

dotazovaným lidem. 

Cílem této diplomové práce bude zhodnocení efektivnosti veřejných portálů ve vztahu 

k preventivnímu informování obyvatelstva. 
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2. Teoretická část 

2.1 Základní pojmy 

Efektivita (efektivnost) – vyjadřuje praktickou účinnost nějaké lidské činnosti, 

nejčastěji pak lidské práce. [1] 

Informace – je velmi široký a mnohoznačný pojem. V nejobecnějším smyslu je 

informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících. [2] 

Integrovaný záchranný systém – koordinovaný postup složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [3] 

Internetový portál – je webový server, který slouží jako svého druhu brána do světa 

internetu. [4] 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka 

přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život zdraví majetek nebo životní prostředí a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních pracích. [3] 

Preventivně výchovná činnost – zaměřená na výchovu dětí a vzdělávání obyvatelstva 

v rámci požární ochrany a ochrany člověka při vzniku mimořádných událostí. [5] 

Tísňová informace – jsou údaje o nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné 

události a údaje o opatření, které se sdělují obyvatelstvu. K poskytování tísňové informace se 

využívá koncových prvků varování (rotační sirény, elektronické sirény či dálkově ovládané 

rozhlasy). Tísňová informace je předávaná ihned po vyhlášení varovného signálu. [6] 

2.2 Legislativa 

 Zákon č. 239/2000 Sb., O integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje složky IZS (dále jen 

IZS) a jejich působnost, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

mimořádné události a při přípravě záchranných a likvidačních prací. Vyplývá z něj, že občané 

ČR jakožto fyzické osoby mají právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany 

obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení při mimořádných událostech. [3] 
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 Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., K přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva  

Mimo jiné řeší způsob informování fyzických osob, a to zejména informování o charakteru 

možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení, které zajišťují 

obecní úřady. Informování se provádí zejména hromadnými informačními prostředky, letáky 

a informačními brožurami, ukázkami činnosti IZS nebo besedami s obyvatelstvem. [6] 

 

 Zákon č. 240/2000 Sb., Krizový zákon  

 

Tento zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě a řešení 

krizové situace. Vyplývá z něj, že občané ČR mají právo na nezbytné informace o 

připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejich života, zdraví a majetku. 

Občané jsou povinni uposlechnout výzvy orgánů krizového řízení, strpět omezení 

vyplývající z krizového opatření stanovených v době krizového stavu, vykonávat uloženou 

pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc a poskytnout požadované věcné prostředky. [7] 

 

 Zákon č. 133/1985 Sb., O požární ochraně  

 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinky ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech. 

Ministerstvo na úseku požární ochrany stanovuje zaměření preventivně výchovné, 

propagační a ediční činnosti a podílí se na jejím zabezpečování. Hasičský záchranný sbor 

kraje tuto preventivně výchovnou propagační a ediční činnost zabezpečuje a obecní úřad ji 

organizuje. [8] 
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Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu informacím  

 

Tento zákon zpracovává příslušný před Evropských společenství a upravuje pravidla 

pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto 

informacím. 

Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých 

úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, tyto informace: popis své 

organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či 

stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a 

povinnostech osob. Dále je zde uveden postup, který musí povinný subjekt dodržovat při 

vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které 

je třeba dodržovat.  

Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit právní 

předpisy vydávané v rámci jejich působnosti, seznamy hlavních dokumentů, zejména 

koncepční, strategické a programové povahy a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a 

pořídit si opis, výpis nebo kopii. [9] 

 

 Zákon č. 123/1998 Sb., O právu na informace o životním prostředí  

 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

zabezpečení práva na přístup informacím o životním prostředí. Stanovuje přístup veřejnosti 

k informacím o životním prostředí, kterými disponují povinné subjekty podle tohoto zákona 

nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty. 

Jsou zde uvedeny informace o ŽP v jakékoli technicky proveditelné podobě, které 

vypovídají o stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života lidí, pokud jsou nebo 

mohou být ovlivněny stavem složek ŽP nebo emisemi. [10] 

 

 Zákon č. 59/2006 Sb., O prevenci závažných havárií  

 

V tomto zákoně se stanovuje systém prevence závažných havárií pro objekty a 

zařízení v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek 

s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy 

lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních. 
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Krajský úřad zpracovává a poskytuje informaci veřejnosti v zóně havarijního 

plánování o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu. Informuje o 

preventivních bezpečnostních opatřeních, opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím 

chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie. Krajský úřad projednává s 

provozovatelem jeho účast při zpracování informace. Aktualizace nastává každých 5 let a 

přezkoumá se každé 3 roky. [11] 
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3. Prostředky informování obyvatelstva 

Planeta Země a její obyvatelstvo je vystaveno celé řadě nebezpečí. Vyskytuje se velké 

množství živelních katastrof, průmyslových havárií, ozbrojených konfliktů a roste i 

pravděpodobnost teroristických útoků. Všechny tyto hrozby nelze eliminovat a mohou tak 

ohrožovat životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek. 

Nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci opatření ochrany obyvatelstva je 

připravenost obyvatel včas, aktivně a správně jednat v případě ohrožení na základě varování a 

tísňového informování o druhu a stupni nebezpečí a způsoby ochrany proti němu. 

3.1 Preventivní prostředky informování obyvatelstva 

Informace podávané před mimořádnou událostí jsou nedílnou součástí preventivních 

opatření, kterými lze zabránit nebo zmírnit dopady mimořádné události. Informace, které jsou 

sdělovány občanovi v době, kdy bezprostředně nehrozí žádná mimořádná událost, mají za cíl 

připravit ho předem na případnou mimořádnou událost tak, aby se při vzniku mimořádné 

události zabránilo panice, aby byly co nejvíce eliminovány ztráty na životech, zdraví, majetku 

a životním prostředí, a aby byl občan schopen účelně ochránit sebe a poskytnout pomoc svým 

spoluobčanům. Počty obětí u neinformované veřejnosti jsou vždy větší. 

V této fázi by se občan měl dozvědět především o možných nebezpečích, která hrozí 

na daném teritoriu, ale i o hrozbách většího rozsahu (v rámci ČR, EU, celosvětově) a o 

systému ochrany obyvatelstva jak na celostátní úrovni, tak zejména v jeho nejbližším okolí. 

Velice důležité jsou pak informace o doporučených zásadách chování před, při a po 

mimořádné události, o způsobu informování obyvatelstva při vzniku mimořádné události a 

také informace o tom, kde mohou v případě zájmu občané všechny tyto informace nalézt, jak 

se k nim dostat, či koho oslavit. K tomu je potřebné využít všech dostupných forem předání 

informací občanovi a při tom dbát na rozdílný přístup dle jednotlivých kategorií obyvatelstva. 

Nesmíme zapomínat, že v této fázi informování, tj. v období, kdy se cítí občané 

relativně neohrožení, neprojevují o tento druh informací velký zájem. Ať už je to v důsledku 

přesycení jinými každodenními informacemi nebo problémy z nedostatku času apod. I přesto 

je nezbytné tyto informace zveřejňovat a snažit se je dopravit k občanovi. Je nutné být 

připraven na zvýšený zájem o informace v období hrozby nebo vzniku mimořádných událostí. 

Doporučuje se využít zkušenost veřejnosti z předchozích mimořádných událostí. [12] 

Preventivní informování se uskutečňuje zejména hromadnými informačními 

prostředky (televize a rádia), letáky a informačními brožurami, ukázkami činnosti IZS, 
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veřejnými internetovými portály v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, novinami, 

časopisy, besedami s obyvatelstvem, cvičením, výstavami a soutěžemi. V rámci informování 

se sdělují zejména údaje o zdrojích rizik vzniku mimořádných událostí a s tím souvisejících 

preventivních opatřeních, činnosti a přípravě IZS na řešení mimořádných událostí, opatřeních 

ochrany obyvatelstva (zejména o varování, evakuaci, ukrytí, individuální ochraně a nouzovém 

přežití), sebeochraně a vzájemné pomoci a organizaci humanitární pomoci. [13] 

 Televize – u široké veřejnosti nejrozšířenější a nejpoužívanější medium. Tento 

typ kanálu vysílá audiovizuální informaci a je jedním z nejdůležitějších typů 

kanálů též pro předávání preventivních informací. Audiovizuální sdělení je 

nejúčinnějším typem přenosu informací. Vnímání obsahu zprávy je nejen 

sluchové, ale i zrakové, lze využít názorných ukázek činností, které jsou po 

obyvatelstvu požadovány. 

 Rozhlas - hned po televizi nejvíce občany užívaný kanál (součástí evakuačního 

zavazadla má být i rozhlasový přijímač). Rozdíl oproti televizi je v podílu 

sledovanosti a typu informací, které jsou k příjemcům vysílány pouze audio 

kanálem.  

Kanály písemné komunikace mohou být denní tisk, časopisy, informační brožury, 

reklamní billboardy, plakáty, letáky, atd. Tiskoviny používající vizuální informace mají vyšší 

míru sledovanosti. 

 Tisk (noviny, časopisy) – méně užívaná forma pro přípravu obyvatelstva. Spíše 

slouží k prezentování činností jednotek při zásazích. Výjimku představuje 

např. HZS Moravskoslezského kraje, publikující již několik let pravidelně 

v regionálním měsíčníku témata, která se zabývají problematikou ochrany 

obyvatelstva kraje. Zvláštní kapitolu tvoří časopisy určené odborné veřejnosti – 

Časopis 112 (Obrázek č. 1) nebo Rescue Report. 

 

         Obrázek 1 Časopis 112 [14] 
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 Letáky – užitečný kanál pro komunikaci s velkým počtem lidí. Používají pouze 

jednoduchou grafiku, události, opatření a pokyny popisují stručným, 

telegrafickým stylem. Tento komunikační prostředek může být uschován a 

opakovaně se k němu lze vracet, proto je ideální jako zdroj telefonních čísel, 

adres a důležitých informací. K postupnému zafixování znalostí dochází při 

umístění letáků (formát A3, A4), kde jsou zábavnou formou popsána základní 

pravidla chování při mimořádné události (obrázek s textem, komiks – 

jednoduchá příhoda s dějem) v prostorách, kde se denně pohybují větší skupiny 

osob, jako např. školní chodby, jídelny, vestibuly kin, autobusové zastávky, 

nákupní centra, čekárny, atd. (Obrázek č. 2) 

 

.  

Obrázek 2 Leták - preventivní prostředek informování obyvatelstva [15] 

 

 Informační brožury – poskytují podrobnější informace pro určitou skupinu 

obyvatel např. v zónách havarijního plánování, případně se týkají konkrétní 

oblasti např. „Jak se chovat při povodni“. Příkladem kvalitní informační 

brožury jsou Kalendáře Jaderné elektrárny Dukovany, kromě kalendária a 

fotografií z regionu obsahuje materiál i řadu poučných, všeobecně 

vzdělávacích informací o elektrárně, o záření z přírodního prostředí i o 

zlomcích záření pocházejícího z lidské činnosti a ochraně proti nim. 
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 Cvičení - hojně užívaná činnost v preventivních informačních programech. 

Slouží k vyhodnocení zpracování místních a územních havarijních plánů, 

k posílení koordinace činností zasahujících složek při společných zásazích a 

samozřejmě k uvědomění a poučení obyvatelstva. Cílovou skupinou obvykle 

jsou zasahující složky a orgány místní samosprávy. Příležitostně se cvičení 

účastní i občané. Mnohem častěji jsou však orientovány na určitou věkovou 

kategorii nebo na problémy spojené s důležitými veřejnými budovami např. 

nácviky evakuace na školách, zdravotních a sociálních zařízeních. 

 Internet – moderní prostředek sloužící k informování široké veřejnosti. Slouží 

k prezentaci činnosti HZS a složek IZS a k preventivnímu působení na 

obyvatele. Během posledních let došlo k výraznému nárůstu využívání tohoto 

nástroje pro přípravu obyvatelstva na mimořádné události. Uveřejňování 

informací pro obyvatelstvo i odbornou veřejnost na internetových stránkách 

orgánů a organizací, odpovědných za přípravu a řešení mimořádných událostí 

se ukazuje jako velice výhodné. Pro využívání internetu je nutné oboustranné 

technické vybavení. 

 Výstavy, ukázky a soutěže – další formy preventivního působení na občany. 

Jednou z největších výstavních akcí je PYROS, veletrh požární bezpečnostní 

techniky a služeb konaný jedenkrát za dva roky v Brně. Jeho součástí bývá 

rozsáhlý doprovodný program.[16] 

 

3.2 Emergentní prostředky informování obyvatelstva 

Emergentní informování obyvatelstva je informování obyvatelstva bezprostředně před, 

při nebo ihned po mimořádné události. Lze jej také chápat jako souhrn organizačních, 

technických a provozních opatření, která povedou k předání informací bezodkladně po 

zaznění varovného signálu o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatření k ochraně 

života, zdraví a majetku, a to především cestou hromadných informačních prostředků 

(veřejnoprávních i lokálních médií), ale i dalšími způsoby. 

Pro předávání informací a varování lze využít: 

 Rotační (elektronické) sirény – nejdéle používaný, ale zároveň stále ještě 

nejrozšířenější koncový prvek pro varování obyvatel. Fungují na principu 

elektromotoru, kdy po sepnutí napájení je zvuk generován pomocí vhodně 

nastavených lopatek rotoru. Z toho vyplývají i dvě podstatné nevýhody. Nelze 
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je využít v případě výpadku elektrické sítě a neumožňují odvysílat doplňkovou 

verbální informaci. 

 Elektronické (mluvící) sirény – jsou tvořeny zesilovačem a soustavou 

reproduktorů. Na rozdíl od rotačních sirén dokáží přenášet i doplňkové 

verbální informace. Jsou vybaveny záložním napájením a umožňují odvysílat 

varovný signál i v případě výpadku dodávky energie. Vzhledem k finanční 

náročnosti jsou tyto typy sirén přednostně umísťovány do míst se zvýšeným 

rizikem (záplavové území, nádraží, zimní stadiony, aj.). Rozeznáváme tři 

druhy signálů: všeobecná výstraha, požární poplach a zkouška sirén. 

 Místní rozhlasy (Místní informační systémy) – v některých obcích jsou do 

systému varování a vyrozumění zapojeny také místní rozhlasy. V okamžiku, 

kdy tento rozhlas umožňuje automatické dálkové spouštění, jsou jeho funkce 

prakticky srovnatelné s elektronickou sirénou. Někdy jsou součástí tohoto 

systému také bezdrátové domovní přijímače nebo funkce pro zobrazování 

výstražné informace prostřednictvím kabelové televize. [17] 

 Televizní a rozhlasové stanice s celostátní působností – všichni provozovatelé 

televizního či rozhlasového vysílání mají povinnost neprodleně a bez úprav 

obsahu a smyslu uveřejnit informaci o vyhlášení krizových stavů a nařízených 

krizových opatřeních při krizových stavech.  

 Mobilní rozhlašovací prostředky např. rozhlasové vozy, megafony, mobilní 

sirény, apod. 

 Vozidla HZS ČR, Policie ČR vybavené výstražným rozhlasovým zařízením. 

[7] 
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4. Projekty v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového 

řízení 

Pro vypracování mé práce jsem si zvolila pět českých projektů a to: Web Ochrana 

obyvatel, Web Rady v nouzi, Brožurku Vaše cesty k bezpečí aneb blondýnky radí, Web 

záchranný kruh a Web Ochrana obyvatelstva HZS ČR a dva zahraniční projekty: Web 

International committee of the red cross a Web Prevention Web. Identifikovala jsem je 

pomocí internetového portálu google.com, kde jsem zadala klíčová slova ochrana 

obyvatelstva, krizové řízení a portál, abych zjistila, které portály se touto problematikou 

zabývají. 

4.1 Web Ochrana obyvatel  

Tento informační web spravuje Centrum pro bezpečný stát o.s., který má své sídlo 

v Praze. Partneři tohoto projektu jsou Institut ochrany obyvatelstva, Komora záchranářů a 

Svaz měst a obcí ČR. Můžeme ho také najít na facebooku, google+ či twitteru.  

Na úvodní stránce je web Ochrana obyvatel (Obrázek č. 3) rozdělen do šesti ikon - Co 

dělat v krizových situacích, Pomoc obcím, Škola hrou, SOS tourist, Nouzová čísla a 3D 

simulátor.  

Po rozkliknutí první ikony Co dělat v krizových situacích se přesuneme na stránky 

www.codelat.cz, kde se objeví seznam návodů.  První kapitola je o tísňových linkách, např. je 

zde uvedeno, jak volat tísňovou linku, informace o evropské lince 112 a za jakých okolností 

volat hasiče, policii či záchrannou službu. Druhá kapitola se nazývá Co dělat při ohrožení. 

Zde jsou uvedeny obecné zásady, informace o sirénách (včetně audio přehrání sirény), popis 

evakuace, jak provést ukrytí a několik mimořádných událostí.  Třetí kapitola se zabývá o 

bezpečnosti nejen na silnicích. Je zde popsáno, jak se chovat např. při ztrátě nebo odcizení 

dokladů, nálezu injekční stříkačky, dopravní nehodě, bezpečné jízdě na kole nebo o průjezdu 

vozidel IZS kolonou. Poslední kapitola se zabývá První pomocí, a to především neodkladnou 

první pomocí, umělým dýcháním, nepřímou masáží srdce, krvácením či poraněním páteře. 

Druhá ikona na úvodní stránce se jmenuje Pomoc obcím. Po rozkliknutí této ikony se 

zobrazí okno s textem, že tyto stránky slouží jako podpůrný nástroj k doplnění podrobných 

informací k publikaci pro starosty a samosprávy obcí „Co dělat… Povodeň“. V případě, že 

uživatel tuto publikaci nemá, může si ji vytisknout na níže uvedeném odkazu. Je zde přes tři 

sta norem, publikací, předpisů a formulářů, které se týkají povodní. 
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Ikona Škola hrou je určena pro ty nejmenší – předškoláky až pro děti, které navštěvují 

první stupeň základní školy. Hry jako pexeso, Uhas to, puzzle nebo Hra 112 mají vždy 

tématiku výchovnou a vzdělávací. 

Ikonu SOS tourist nelze rozkliknout, jelikož se teprve připravuje, ovšem už na první 

pohled je zřejmé, že půjde o aplikaci Zadej zemi, dozvíš se všeobecné informace. 

V další ikoně na úvodní stránce je uvedeno všech pět nouzových čísel, které naše 

republika má. Poslední ikonou je 3D simulátor, kde se po rozkliknutí můžeme podívat na 

počítačové tři minutové video o povodni. [18] 

 

Obrázek 3 Úvodní stránka webu Ochrana obyvatel [18] 

 

3.2 Web Rady v nouzi  

Tento portál (Obrázek č. 5) založilo a provozuje občanské sdružení Rescueinfo se 

sídlem v Pardubicích. Je zaměřen především na běžné obyvatele, kteří se zde mohou 

dozvědět, jak se chovat při nejrůznějších krizových situacích. Můžeme ho najít také na 

facebooku, twitteru, google+ a na mnoha dalších sociálních sítích, e-mailech, a internetových 
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konverzacích. Především ovšem na stránkách youtube.com, kde jsou umístěny desítky videí 

z akcí, které zprostředkovali nebo jim byli přítomni správci tohoto webu. Partneři tohoto 

portálu jsou AVEC CHEM s.r.o., GEKKO Promotion s.r.o., Zdravotní ústav se sídlem 

v Pardubicích a Městský rozvojový fond Pardubice. Téměř co druhý den je tento portál 

aktualizován, a to především příspěvkem na hlavní stránce s nejrůznější informační 

tématikou. Každou stránku lze vytisknout nebo stáhnout do formátu PDF. 

V hlavičce těchto stránek najdeme 9 kapitol: 

 Aktuální situace – zde jsou informace o aktuálním vývoji mimořádné krizové 

situace. Pokud nedojde k mimořádné události, týkající se většího množství lidí, 

neobsahuje stránka žádné informace. Typickým příkladem mimořádné události 

jsou povodně nebo únik nebezpečné chemické látky.  

 Poradna – na této stránce je možné přidat komentář nebo diskutovat o tom, jak 

se chovat při mimořádných událostech. 

 Pomůcky – na tomto místě jsou informace o různých pomůckách, které slouží 

pro vzdělávání a osvětovou činnost, případně které jsou určeny pro lepší 

zvládání mimořádných událostí. Příkladem jsou pomůcky pro evakuaci či sady 

preventivních letáků (Obrázek č. 4) 

 

Obrázek 4 Preventivní leták [19] 

 

 Testy znalostí – zde najdeme testy základních znalostí, znalostí z ochrany 

obyvatelstva, znalostí z varování a symboly českých neštěstí. 
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 Videa – tato ikonka nás převede na stránky youtube.com, kde jsou informační 

videa, o kterých jsem se již zmiňovala. 

 Fotogalerie -  na této stránce jsou umístěny desítky galerií z nejrůznějších akcí, 

cvičení, reálných povodní, dnů otevřených dveří apod. 

 Videorádce – seriál krátkých videoklipů „Štěstí přeje připraveným“ poskytuje 

návod, jak se zachovat při nejrůznějších mimořádných událostech. Celkem 

těchto devatenáct videí vytvořil Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. 

 Historie – co se stalo na Pardubicku. Přehled vybraných mimořádných událostí 

od začátku devatenáctého století až po současnost. 

 Zprávy – zde jsou oznamovány každodenní zprávy z Pardubicka a Chrudimska 

z nejrůznějších krajských i městských portálů včetně složek IZS. 

Na levé stránce portálu Rady v nouzi jsou popsány stručně a jasně všechny krizové 

situace, které mohou postihnout obyvatelstvo. Dále jsou zde rozepsány informace o krizovém 

řízení, záchranném systému, zdrojů všemožného ohrožení a jak lze tento web podpořit. 

V pravé části stránky jsou spíše grafické informace: výstrahy ČHMÚ, hladiny vodních toků, 

rychlost větru, seznam tísňových linek a blížící se akce tohoto portálu. [20] 

 

Obrázek 5 Web Rady v nouzi [20] 
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3.3 Brožurka Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí  

Brožurka Vaše cesty k bezpečí (Obrázek č. 6) je informačně vzdělávací projekt 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje a Diecézní charity Brno. Projekt vznikl v roce 2008. Témata jsou 

doprovázena fotografiemi, které pomohou zejména těm občanům, kteří mají lepší vizuální 

paměť. Touto brožurkou, stejně jako celým projektem, provázejí příslušnice Krajského 

ředitelství HZS Jihomoravského kraje, známé rovněž jako „chytré blondýnky“. Cílem této 

brožurky je připravit obyvatelstvo na stále častější a rozmanitější formy ohrožení, které nám 

život přináší. Zlepšit informovanost, připomenout zásady sebeochrany a vzájemné pomoci. 

Projekt zahrnuje tři okruhy témat – ochrana obyvatelstva, požární prevence a 

bezpečnost občana a obsahuje celkem třicet tři témata na osmdesáti sedmi stránkách. 

 Ochrana obyvatelstva – v tomto okruhu se lze dozvědět, jak správně nahlásit 

mimořádnou událost, jak se zachovat při konkrétních mimořádných událostech, 

co udělat, když zazní sirény, o improvizovaném ukrytí, co má obsahovat 

evakuační zavazadlo a jak přežít v přírodě. 

 Požární prevence – v této sekci je popsáno, jak předcházet požárům 

v domácnosti, požárům vzniklým při kouření a požárům od elektrických 

spotřebičů, jaký hasicí přístroj lze a na co použít, proč je dobré mít doma 

hlásiče požáru, co by lidé měli vědět o únikových východech a jaké jsou 

povinnosti vůči hasičům. 

 Bezpečnost občana - v poslední části je uvedeno, jak vybavit a bezpečně 

používat automobil, jak se správně zachovat při nehodě, jak řešit problémy 

šikany a sexuálního obtěžování, jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních 

technologií, jak zabezpečit domácnost při odjezdu na dovolenou, co dělat 

v případě kapesní krádeže, co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí a 

co dělat v případě domácího násilí. [21] 
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Obrázek 6 Brožurka Vaše cesty k bezpečí [21] 

 

3.4 Web Záchranný kruh  

Záchranný kruh je nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další 

instituce. Společně vyvíjí a realizují systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech 

běžných rizik a mimořádných událostí. Tato organizace vytváří vzdělávací materiály pro 

pedagogy a jejich žáky. Vyvíjí a vyrábí materiály pro záchranáře a jejich preventivně 

výchovnou činnost. Organizuje vzdělávací akce pro všechny cílové skupiny. Realizuje 

preventivně vzdělávací akce pro veřejnost a spolupracuje na celostátních koncepcích 

v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Největšími partnery projektu Záchranný 
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kruh je Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, Česká školní inspekce, ČHMÚ, 

HZS ČR oblast Krušné hory a mnoho dalších. Informace o této organizaci nalezneme na webu 

Záchranný kruh (Obrázek č. 7) a dále také na facebooku, twiterru, google+ a na stránkách 

youtube.com, kde se nachází jejich zpracovaných deset videí. Téměř každý den je portál 

aktualizován a to na úvodní stránce v sekci Stalo se, kde si uživatel může vyfiltrovat 

informace ze svého kraje. Na úvodní stránce se lze také dozvědět informace na flash baneru, 

informace o počasí, dopravní informace a o plánovaných akcích organizace. Je zde také 

možnost odebírat novinky do svých e-mailů. Portál je podporován Karlovarským krajem a 

provozován pod záštitou Senátu parlamentu ČR. 

Web Záchranný kruh se rozděluje na čtyři sekce – Pro veřejnost, Pro školy, Pro města a 

Obce a Pro záchranáře: 

 Pro veřejnost – v této sekci se snaží poskytnout nejjednodušší rady a návody, jak 

se zachovat v nebezpečných situacích. Lze se dozvědět vše o výstrahách a 

varování, tísňovém volání, první pomoci, úrazech, rizikách a nebezpečí, 

všemožných mimořádných událostech s důrazem na požáry, rizikách v dopravě a 

cestování a vzdělávacích kurzech pro nejmenší předškoláky. 

 Pro školy – v této oblasti jsou na výběr vzdělávací materiály a pomůcky z oblastí 

rizik a mimořádných událostí pro děti základních až středoškolských škol. Jsou 

zde na výběr interaktivní vzdělávací kurzy, školy v přírodě se záchranáři, pracovní 

listy, deskové hry, metodické materiály a speciální testovací systémy. 

 Pro města a obce – v této části stránek si města mohou koupit bezpečnostní 

informační systém pro městské stránky. Systém nabízí zobrazení rad a informací 

ze světa rizik a mimořádných událostí, zobrazení aktuálních výstrah ČHMÚ, 

přidávaní boxů pro stránky jiných organizací v katastru obce aj. 

 Pro záchranáře – tady nalezneme podklady a tipy pro vzdělávání a preventivně 

výchovnou činnost a vzdělávací materiály či pomůcky. 

Všechny vzdělávací materiály lze objednat, a to prostřednictvím ikony na úvodní stránce 

v pravé části. [22] 
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Obrázek 7 Web Záchranný kruh [22] 

 

3.5 Web Ochrana obyvatelstva HZS ČR 

Tento portál (Obrázek č. 8) je součástí serveru HZS ČR a vytváří jej Generální 

ředitelství hasičského záchranného sboru. Každou stranu lze vytisknout či poslat e-mailem. 

Web HZS ČR je spíše pro úředníky a specializované pracovníky.  

Úvodní stránka Ochrany obyvatelstva se rozděluje: 

 Ochrana obyvatelstva v České republice – jsou zde popsány koncepční 

materiály a právní předpisy, které se týkají ochrany obyvatel. Např. je zde 

popsána koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 

2030, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra. Nacházejí se zde další dokumenty 

jako Bezpečnostní strategie ČR, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, 
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Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti ČR v oblasti ochrany před mimořádnými 

událostmi, atd. Všechny dokumenty lze stáhnout ve formátu PDF. 

 Výchova a vzdělávání obyvatelstva – tato kapitola je rozdělena do tří rubrik 

Veřejnost, Učitelé, Odborníci a Vysoké školy. V první rubrice lze najít 

informační příručky, letáky, odborné materiály a podrobnosti k právě 

probíhajícím soutěžím. V druhé rubrice jsou zveřejněny učební pomůcky i 

metodické podklady od mateřských škol až po střední školy pro oblast výuky 

tématiky Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Rovněž 

jsou zde uvedené detaily k nabízeným kurzům a vzdělávacím akcím pro 

pedagogy základních a středních škol. V poslední rubrice lze najít systém 

vzdělávání v krizovém řízení, systém přípravy volených zástupců (starostů 

obcí), přehled vysokých škol poskytujících vzdělávání v oboru bezpečnosti, 

přehled plánovaných seminářů a konferencí aj. 

 Rady a doporučení  - tady je rozepsáno několik rad obyvatelstvu před, při a po 

mimořádné události. Například zásady používání vysoušečů, seznam prodejen 

ochranných prostředků, nálezy nebezpečných látek, co dělat po povodni a další 

nejčastější otázky a odpovědi. 

 Příručky – v této kapitole jsou uvedeny příručky, které jsou za názvem 

vysvětleny, pro koho jsou určeny a kdo příručku vytvořil. Například příručka 

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech – pomůcka pro 

občany, veřejnou správu, neziskové organizace a podnikatelské subjekty 

vytvořená v rámci činnosti pracovní skupiny Dobrovolnictví při mimořádných 

událostech a krizových stavech při MV; Sebeochrana obyvatelstva ukrytím – 

metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy směřující 

k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události apod. Všechny 

příručky lze stáhnout ve formátu PDF.  

Na pravé straně stránek jsou uvedeny odkazy na Ministerstvo vnitra ČR a Policii ČR, 

které s ochranou obyvatelstva a celkově s HZS úzce souvisí. Dále se zde nacházejí nouzová 

čísla, foto a video banka, odkaz na provoz komínů, kouřovodů a spotřebu paliv a odkaz na 

seriál, který se jmenuje Už ne do zdi, což jsou odpovědi generálního ředitele na otázky hasičů 

(videa jsou ze stránek youtube.com). Jsou zde také Související odkazy, které rozebírají další 

kapitoly např. varování, ukrytí, evakuace, nouzové přežití a prostředky individuální 
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ochrany.[23] 

 

Obrázek 8 Web Ochrana obyvatelstva HZS ČR [23] 

 

3.6 Web International committee of the red cross (ICRC) 

Tento portál se v překladu nazývá Mezinárodní výbor Červeného kříže (Obrázek č. 9) 

a má sídlo ve Švýcarsku v Ženevě. Lze ho také najít na facebooku, google+, twitteru, flickru, 

scribdu, v aplikaci Limked in a každou stranu jde poslat e-mailem. Úvodní strana je rozdělena 

do několika sekcí – Flash baner – zde se střídají aktuální zprávy z působiště Červeného kříže 

z celého světa, Novinky – nová zpráva o činnosti ICRC aktualizována každé tři dny, Mapu 

světa s vyhledáváním klíčových zemí s působením Červeného kříže, Fotografie a videa 

především z rozvojových zemí, kde ČK pomáhá, Další zajímavosti, Zdroje, Rychlé odkazy a 

pár emotivních plakátů na peněžní přispění Červeného kříže.  
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V hlavičce se web rozděluje na kapitoly: Kdo jsme, Co děláme, Kde působíme, Válka 

a právo a Jak lze podpořit ICRC. 

 Kdo jsme – Mezinárodní červený kříž je humanitární hnutí v podobě 

mezinárodní neziskové organizace. Je pomocnou organizací vojenské 

zdravotnické služby. Zabývá se humanitární pomocí a lékařskou péčí 

v oblastech, kde je toho potřeba, především pomáhá lidem postiženým 

konfliktem a ozbrojeným násilím. Funguje od roku 1863, což je přes 150let.  

 Co děláme – Mezinárodní červený kříž se zavazuje rychle a hlavně efektivně 

reagovat na humanitární potřeby lidí postižených ozbrojeným konfliktem nebo 

přírodní katastrofou. Posláním ICRC je zejména předcházet a zmírňovat 

utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné 

porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, 

náboženských, třídních a jiných politických a usilovat o naplňování základních 

principů hnutí ICRC. Mezi základní činnosti patří organizování a zajišťování 

dárcovství krve, výuka první pomoci, zajišťování pitné vody v konfliktních 

zónách, ozdravné pobyty pro postižené děti, klimatické pobyty z ekologicky 

ohrožených oblastí, sociální domy a střediska sociální služby. 

 Kde pracujeme – Působí ve více než 80 zemích světa. Největší akce se 

prováděli v Afghánistánu, Jihoafrické republice, Iráku, Libyi, Somálsku a 

Sýrii.  

 Válka a právo – Mezinárodní červený kříž vychází z ženevských úmluv a 

dodatkových protokolů, které upravují podmínky a pravidla mezinárodního 

práva na ochranu obětí války. Tyto úmluvy byly sjednány v Ženevě v roce 

1949 po skončení druhé světové války a podepsalo je 194 států. Jejich hlavní 

zásadou je, že v případě ozbrojeného konfliktu musí být respektována 

důstojnost lidské bytosti a bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování musí být 

před konfliktem a jeho následky chráněni ti, kdož na konfliktu nejsou účastni, 

jakož i ti, kdo byli z konfliktu vyřazeni v důsledku nemoci, zranění či zajetí.  

 Jak lze podpořit ICRC – Existují dvě členství – činné a přispívající. Činné – 

činní členové jsou ti, kteří dobrovolnou službou nebo výkonem funkce plní 

aktivně úkoly a poslání ICRC. Přispívající – ti, kteří přispějí na činnost 

Mezinárodního červeného kříže jednou ročně, alespoň padesáti dolary. Stačí si 

vybrat konkrétní činnost např. Základní očkování do Jižního Súdánu nebo 
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Všeobecná pomoc do Sýrie, zvolit konkrétní částku, vypsat kontaktní údaje a 

zvolit způsob placení. Devadesát tři a půl procenta z darované částky jsou 

použita přímo pro práci do zvolené oblasti. [24] 

 

Obrázek 9 Web ICRC [24] 

 

3.7 Web PreventionWeb 

Tento projekt Snižování následků katastrof spravuje Úřad OSN. PreventionWeb 

(Obrázek č. 10) vychází z projektu Hyogo Framework, což je celosvětový desetiletý 

plán na snižování následků katastrof. Jeho cílem je od roku 2005 až do roku 2015 

výrazně snížit ztráty na životech, sociálních a environmentálních hodnot následkem 

katastrof. Tomu se zavázalo 168 zemí na světové konferenci v Hyogu v Japonsku. 

Každou stránku tohoto webu lze poslat e-mailem. V pravé části webu se nachází Mapa 

podle nebezpečnosti celého světa, kde jsou zvýrazněny oblasti, ve kterých v minulosti 

došlo ke katastrofám. Nachází se zde také kalendář akcí. 
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V hlavičce těchto stránek najdeme 4 kapitoly: 

 Země a oblasti – základní rozdělení v této části je podle světadílů, kde si můžeme 

vybrat konkrétní stát. Po vybrání se zobrazí historie katastrof na daném území, zprávy 

o pokroku snižování následků katastrof, pět největších mimořádných událostí, 

humanitární organizace v daném státu a mapa nebezpečných oblastí. 

 Témata a problémy – jsou zde uvedeny desítky témat, kterými se tento web zabývá, 

např. udržitelné hospodaření s vodními zdroji; rizikové skupiny populace jako jsou 

podvyživené děti v rozvojových zemích, negramotní lidé či bezdomovci; posouzení, 

zhodnocení a analýza rizik; informování veřejnosti o případném riziku; databáze 

mimořádných událostí; vliv změny klimatu na zdraví; odlesňování, eroze půd a 

posuzování vlivů na životní prostředí; řízení rizik v prostředí a mnoho dalších. 

 Nebezpečí – v této sekci jsou popsány všechny možné mimořádné události, které 

mohou postihnout obyvatelstvo, jako je sněhová lavina, extrémní teploty, hurikány, 

nedostatek srážek, zemětřesení, záplavy, epidemie, pandemie, tornáda, tsunami, lesní 

požáry, biologické, chemické a jaderné zbraně a mnoho dalších. 

 Zdroje – v této kapitole jsou vypsány kontakty na organizace působící v oblasti 

snižování následků katastrof; pořádání specializovaných a kvalifikovaných formálních 

školení, konferencí, seminářů a studijních programů;  mimoškolní a veřejné osvětové 

materiály, včetně dětských knih, učebnic, atd.; nabídky práce; terminologický slovník 

v desítce cizích jazycích; odborné publikace; aj. [25] 
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Obrázek 10 Web PreventionWeb [25] 
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5. Praktická část 

K vyhodnocení efektivnosti veřejných portálů v oblasti ochrany obyvatelstva a 

krizového řízení bylo určeno sedm kritérií: aktuálnost, marketing, zpětnou vazbu, počítadlo, 

grafiku, přehlednost a srozumitelnost. Pomocí metody Fullerova trojúhelníku byla spočítána 

váha jednotlivých kritérií. Kritérium aktuálnost bylo vyhodnoceno podle posledního 

vloženého příspěvku na jednotlivém portálu. Kritérium marketing bylo určeno tak, že byl 

zjištěn počet odkazů jednotlivých portálů na jiných sociálních sítích plus reklamy, které mají 

na jiných webech. Pro zhodnocení kritéria zpětná vazba, byl poslán e-mail všem 

provozovatelům porovnávaných portálů s otázkou, kdy byl jejich portál zprovozněn a kolik 

lidí navštívilo jejich portál za rok 2013, a tím bylo také zjištěno kritérium počítadlo. Ostatní 

kritéria byly vyhodnoceny pomocí internetového dotazníku vytvořeného na stránkách 

www.oursurvey.biz/cs.[26] Všechny zjištěné hodnoty kritérií byly vynásobeny „indexem 

váhy“ z Fullerova trojúhelníku, aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího výsledku. 

 

5.1 Použité metody k vyhodnocení efektivnosti 

 

Metoda Fullerova trojúhelníku - je řazena mezi metody párového porovnání. Tyto 

metody jsou vhodné v případech, kde je pro hodnotitele velmi obtížné stanovit důležitost 

jednotlivých kritérií. Princip metody spočívá ve vzájemném párovém porovnání vždy pouze 

mezi dvěma kritérii, přičemž jsou vytvořeny dvojice všech kombinací. [27] 

Z každé dvojice bylo vybráno důležitější kritérium, kterému byl přiřazen bod. Podle 

vzorce 





x

x
Dv

100
 byl vypočítán tzv. dílčí výsledek. Číselná řada jednotlivých dílčích 

výsledků byla rozdělena do intervalů (Tabulka č. 1), kterému byly přiřazeny následné indexy 

(váhy). (Tabulka č. 2) 

 

Tabulka 1 Intervaly pro tabulku vah upraveno dle [27] 

Interval Index (váha) 

(Q0; Q10] 1 

(Q10; Q20] 2 

(Q20; Q30) 3 
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Tabulka 2 Metoda Fullerova trojúhelníku upraveno dle [27] 

Parametr číslo 
Kolikrát je 

významnější 
toto kritérium 

Dílčí výsledek Váha 

Aktuálnost 
1 1 1 1 1 1 

3 14,29 2 
2 3 4 5 6 7 

Grafika 
2 2 2 2 2   

1 4,76 1 
3 4 5 6 7   

Marketing 
3 3 3 3     

3 14,29 2 
4 5 6 7     

Počítadlo 
4 4 4       

1 4,76 1 
5 6 7       

Přehlednost 
5 5         

3 14,29 2 
6 7         

Srozumitelnost 
6           

5 23,81 3 
7           

Zpětná vazba 
7           

5 23,81 3 
            

 

Každé kritérium bylo vyhodnoceno tak, že byly zapsány zjištěné údaje z portálů, 

přijatých e-mailů a dotazníků, poté z nich bylo vypočítáno procentuální zastoupení 

z celkového počtu a přiřazeny jednotlivé indexy (body). 

5.2 Kritérium Aktuálnost 

 

Kritérium Aktuálnost bylo zvoleno proto, že čím jsou informace novější, tím odpadá 

pochybnost o jejich platnosti, a tím následně i zajímavosti a hodnověrnosti. 

Toto kritérium bylo vyhodnoceno podle posledního vloženého příspěvku na 

jednotlivém portálu. Výsledky byly zpracovány ke dni 9. 4. 2014.  

Poslední příspěvky, které byly zapsány v měsíci dubnu 2014, byly ohodnoceny 

nejvyššími body - třemi. Příspěvky z období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2014 byly ohodnoceny 

dvěma body a příspěvky starší jedním bodem. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce č. 3. 
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Tabulka 3 Kritérium Aktuálnost [28] 

Portál Aktuálnost Body 

Ochrana obyvatel 2. 10. 2012 1 

Rady v nouzi 9. 4. 2014 3 

Vaše cesty k bezpečí 2010 1 

Záchranný kruh 9. 4. 2014 3 

OO HZS ČR 24. 3. 2014 2 

ICRC 9. 4. 2014 3 

PreventionWeb 8. 4. 2014 3 

 

5.3 Kritérium Marketing 

 

Marketing se zaměřuje na uspokojování potřeb zákazníka, což znamená, že čím častěji 

se na různých internetových stránkách setkáme s odkazy a reklamou na portály s tématikou 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení, tím častěji budou tyto stránky navštěvovány a 

veřejnost bude lépe informována. 

K vyhodnocení tohoto kritéria bylo na jednotlivých portálech zjištěno, na kolika 

sociálních sítích (facebook, twitter, google+ aj.) se určitý vybraný web vyskytuje, k tomu byly 

připočteny reklamy a odkazy, které jsou na jiných spřátelených webech.  

Zjištěné údaje byly sečteny a pomocí trojčlenky vypočítány dílčí výsledky, které byly 

podle číselné osy ohodnoceny podle intervalů uvedených v Tabulce č. 4 příslušnými body. 

Celkové výsledky byly zapsány do Tabulky č. 5. 

 

Tabulka 4 Intervaly pro kritérium Marketing [28] 

Interval Index (váha) 

(Q3,08; Q10,67] 1 

(Q10,67; Q18,34] 2 

(Q18,34; Q26,15) 3 
 

Tabulka 5 Kritérium Marketing [28] 

Portál Marketing Dílčí výsledek [%] Body 

Ochrana obyvatel 3+1 6,15 1 

Rady v nouzi 10+4 21,54 3 

Vaše cesty k bezpečí 1+1 3,08 1 

Záchranný kruh 3+5 12,31 2 

OO HZS ČR 3+10 20,00 3 

ICRC 7+10 26,15 3 

PreventionWeb 2+5 10,77 2 
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5.4 Kritérium Zpětná vazba a Počítadlo 

Portály, kde jsou možné čtenářské reakce, komentáře a diskuse, jsou mnohem 

efektivnější, než ty, na kterých diskutovat nelze. Jsou proto také více navštěvované a 

efektivnější. Z tohoto důvodu bylo zvoleno kritérium Zpětné vazby. Kritérium Počítadlo je 

spíše důsledek všech ostatních kritérií, ovšem pro některé může být vodítkem sledovanosti, a 

proto bylo také zařazeno mezi hodnotící kritéria.  

Kritéria Zpětná vazba a Počítadlo byly vyhodnoceny pomocí zaslání e-mailu se dvěma 

otázkami na kontaktní e-mail uvedený na portálu. E-maily byly poslány všem ve stejném 

znění (anglickým webům v angličtině) a ve stejnou dobu, to je 2. 4. 2014. E-mail měl 

následující text: 

 

E-mail v českém jazyce: 

Dobrý den, 

jmenuji se Eva Walachová a studuji Vysokou školu Báňskou - Technickou univerzitu 

v Ostravě, fakultu Bezpečnostního inženýrství. Vypracovávám diplomovou práci na téma 

Zhodnocení efektivnosti veřejných portálů v oblasti ochrana obyvatelstva a krizové řízení. 

Vybrala jsem si Váš web Ochrana obyvatel ke zhodnocení. Chtěla bych Vás poprosit, jestli 

byste mi nemohli odpovědět na dvě otázky. 

1. V kterém roce jste dali do provozu Váš internetový portál? 

2. Kolik lidí navštívilo Váš portál v roce 2013? 

Zodpovězením na tyto otázky mi pomůžete ke správnému vypracování mé práce. 

Pokud budete chtít, ráda Vám zašlu v elektronické formě výslednou diplomovou práci. 

Děkuji za odpověď 

Bc. Eva Walachová 

VŠB-TUO 

 

 E-mail v anglickém jazyce: 

To whom it may koncern, 

my name is Eva Walachová and I study at the Faculty of Safety Engineering at the 

VŠB Technical University of Ostrava. Currently, I am working on my thesis that concerns 

with evaluation of public websites' efficiency in the area of population protection and crisis 
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management. As your website has been chosen for this matter, I would like to ask you kindly, 

if you can provide me with the answers for these questions: 

1. When did you start your website? (Year.) 

2. How many people did visit your website in 2013? 

Your response will help me to elaborate my thesis, and I will feel glad to send you it in 

an electornic form afterwards, if you are interested in. 

Thank you for your reply. 

Sincerely, 

Bc. Eva Walachová 

VŠB-TUO  

 

Podle doby odpovědi byly portálům přiřazeny body. Nejvyššími body (třemi) byl 

ohodnoceny e-maily, které přišly téhož dne. Body dva dostaly portály, které byly osloveny 

podruhé a jeden bod byl přiřazen portálu Ochrana obyvatel, jelikož odpověděli až na třetí 

výzvu. Výsledné body jsou uvedeny v Tabulce č. 6. 

 

Tabulka 6 Kritérium Zpětná vazba [28] 

Portál Datum odpovědi Body 

Ochrana obyvatel 10. 4. 2014 1 

Rady v nouzi 2. 4. 2014 3 

Vaše cesty k bezpečí 9. 4. 2014 2 

Záchranný kruh 2. 4. 2014 3 

OO HZS ČR 2. 4. 2014 3 

ICRC 6. 4. 2014 2 

PreventionWeb 2. 4. 2014 3 
  

Z obdržených odpovědí od provozovatelů webů byly údaje zapsány do Tabulky č. 7 a 

body přiřazeny podle počtu návštěvníků v roce 2013. Počet návštěv nad milion byl ohodnocen 

body třemi a pod milion body dvěma. Web Ochrana obyvatel sdělil, že po předělání webu na 

začátku roku 2014 přišli o údaje z minulých let, a proto je nemohou poskytnout a 

provozovatel portálu Vaše cesty k bezpečí předal dotazovaný e-mail dle jejich informací dále, 

ovšem žádné jiné odezvy se nedostalo, a proto byl těmto webům přiřazen bod jeden. Výsledné 

body jsou uvedeny v Tabulce č. 7. 
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Tabulka 7 Kritérium Počítadlo [28] 

Portál Počítadlo Body 

Ochrana obyvatel - 1 

Rady v nouzi 331361 2 

Vaše cesty k bezpečí - 1 

Záchranný kruh 2358996 3 

OO HZS ČR 1059302 3 

ICRC 16000000 3 

PreventionWeb 818940 2 
 

5.5 Kritéria Grafika, Přehlednost a Srozumitelnost 

Grafika není až tak významné kritérium (proto má také váhu jednoho bodu), ale je 

samozřejmě nedílnou součástí internetových stránek. Pokud návštěvníka zaujme web svou 

atraktivitou, tím bude navštěvovanější. Přehlednost a srozumitelnost spolu úzce souvisí. 

Pokud text na stránkách nebude přehledně uspořádán a srozumitelně napsán, návštěvníka to 

po chvíli odradí a začne hledat rady na jiných stránkách. Z těchto důvodů byly tato kritéria 

zvoleny pro hodnocení efektivnosti. 

Kritéria Grafika, Přehlednost a Srozumitelnost byly vyhodnoceny pomocí metody 

internetového dotazníku. Na stránkách www.oursurvey.biz/cs [26], byly vytvořeny série 

otázek, které byly zaměřeny na posouzení webu širokou veřejností. Dotazník vyplnilo sto 

dvacet šest respondentů ve věku od osmnácti až do šedesáti let, v přibližně stejném zastoupení 

mužů a žen. Internetový dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat a v autorově 

případě hodnocení efektivnosti veřejných portálů také jediný možný způsob hodnocení. 

Zároveň je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak získat informace z pohledu uživatelů. 

Vytvořeno bylo celkem osm otázek pro české portály a devět otázek pro portály v anglickém 

jazyce, jejichž cílem bylo získat názory a fakta od dotazovaných na každý jednotlivý portál. 

Dotazovaní volili mezi odpověďmi Ano – Ne - Nevím. 

 

5.5.1 Kritérium Grafika 

Pro posouzení kritéria grafika byly vytvořeny tyto tři otázky: 

 

 Lákají Vás dostupné obrázky a videa na tomto portálu? 

 Zdá se Vám barevnost webu přiměřená? 

 Líbí se Vám po grafické stránce tento web? 
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Ze statistik dotazníků byly vypsány procenta kladných odpovědí, spočítány jejich 

průměry (Tabulka č. 8) vyjádřené v procentech (Dílčí výsledek) a podle Tabulky č. 9 dle 

uvedených intervalů přiděleny příslušné body. Výsledné body jsou zapsány do Tabulky č. 10. 

Tabulka 8 Grafika – otázky [28] 

Portál 1. otázka [%] 2. otázka [%] 3. otázka [%] Průměr [%] 

Ochrana obyvatel 54 62 74 63,33 

Rady v nouzi 47 38 59 48,00 

Vaše cesty k bezpečí 55 65 91 70,33 

Záchranný kruh 56 66 85 69,00 

OO HZS ČR 56 71 85 70,67 

ICRC 62 76 85 74,33 

PreventionWeb 34 41 71 48,67 

      
Tabulka 9 Intervaly pro kritérium Grafika [28] 

Interval Index (váha) 

(Q10,81; Q12,76] 1 

(Q12,76; Q14,72] 2 

(Q14,72; Q16,67) 3 
 

Tabulka 10 Kritérium Grafika [28] 

Portál Průměr Dílčí výsledek [%]  Body 

Ochrana obyvatel 63 14,19 2 

Rady v nouzi 48 10,81 1 

Vaše cesty k bezpečí 70 15,77 3 

Záchranný kruh 69 15,54 3 

OO HZS ČR 71 16,00 3 

ICRC 74 16,67 3 

PreventionWeb 49 11,04 1 

        

 

5.5.2 Kritérium Přehlednost 

Pro další kritérium Přehlednost byly vytvořeny tři následující otázky: 

 

 Zdá se Vám tento web přehledný? 

 Je na webu uveden jeho provozovatel? 

 Má web přiměřený počet ikon / kapitol? 

 

K bodovému ohodnocení tohoto kritéria byl použit stejný postup jako u kritéria 

Grafika. V Tabulce č. 11 byly vypsány kladné a pravdivé odpovědi, jejich vyjádření 
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v procentech a jejich průměr. Tabulka č. 12 vyjadřuje bodové ohodnocení podle intervalů a 

výsledné body byly uvedeny v Tabulce č. 13. 

 

Tabulka 11 Přehlednost – otázky [28] 

Portál 1. otázka [%] 2. otázka [%] 3. otázka [%] Průměr [%] 

Ochrana obyvatel 82 79 94 85,00 

Rady v nouzi 52 85 62 66,33 

Vaše cesty k bezpečí 74 76 79 76,33 

Záchranný kruh 68 55 71 64,67 

OO HZS ČR 79 50 80 69,67 

ICRC 71 74 68 71,00 

PreventionWeb 44 17 56 39,00 

      
Tabulka 12 Intervaly pro kritérium Přehlednost [28] 

Interval Index (váha) 

(Q8,26; Q11,51] 1 

(Q11,51; Q14,76] 2 

(Q14,76; Q18,01) 3 

 

Tabulka 13 Kritérium Přehlednost [28] 

Portál Průměr Dílčí výsledek Body 

Ochrana obyvatel 85 18,01 3 

Rady v nouzi 66 13,98 2 

Vaše cesty k bezpečí 76 16,10 2 

Záchranný kruh 65 13,77 2 

OO HZS ČR 70 14,83 3 

ICRC 71 15,04 3 

PreventionWeb 39 8,26 1 

 

5.5.3 Kritérium Srozumitelnost 

První dvě otázky tohoto kritéria byly položeny na všechny portály, poslední byla 

určena jen pro weby v anglickém jazyce.  

 

 Vrátili byste se na tento web? 

 Našli jste na tomto portálu informace o tom, jak se chovat po zaznění 

Všeobecné výstrahy? 

 Rozumíte textu v anglickém jazyce? 
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Postup k bodovému ohodnocení byl stejný jako u kritérií Grafika a Přehlednost. Opět 

byly ze statistiky dotazníků spočítány kladné a správné odpovědi, byl určen jejich průměr a 

údaje vloženy do Tabulky č. 14. V Tabulce č. 15 byly uvedeny intervaly pro posouzení 

portálů v bodech a celkové výsledky kritéria Srozumitelnost byly zapsány do Tabulky č. 16. 

 

Tabulka 14 Srozumitelnost – otázky [28] 

Portál 1. otázka [%] 2. otázka [%] 3. otázka [%] Průměr [%] 

Ochrana obyvatel 67 58 - 62,50 

Rady v nouzi 76 58 - 67,00 

Vaše cesty k bezpečí 83 65 - 74,00 

Záchranný kruh 85 80 - 82,50 

OO HZS ČR 79 73 - 76,00 

ICRC 70 61 71 67,33 

PreventionWeb 44 25 64 44,33 

 
Tabulka 15 Intervaly pro kritérium Srozumitelnost [28] 

Interval Index (váha) 

(Q9,30; Q11,98] 1 

(Q11,98; Q14,66] 2 

(Q14,66; Q17,34) 3 

 

Tabulka 16 Kritérium Srozumitelnost [28] 

Portál Průměr Dílčí výsledek Body 

Ochrana obyvatel 63 13,32 2 

Rady v nouzi 67 14,16 2 

Vaše cesty k bezpečí 74 15,64 3 

Záchranný kruh 82 17,34 3 

OO HZS ČR 76 16,07 3 

ICRC 67 14,16 2 

PreventionWeb 44 9,30 1 
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6. Zhodnocení výsledků efektivnosti veřejných portálů 

v oblasti ochrany obyvatelstva a krizové řízení 

V práci jsem se zabývala zhodnocením a posouzením efektivnosti veřejných portálů 

v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení jako prostoru pro preventivní informování 

obyvatelstva k přípravě na mimořádné události.  

Vybrala jsem si k hodnocení pět českých portálů: Web Ochrana obyvatel, web Rady 

v nouzi, Brožurku Vaše cesty k bezpečí a web Záchranný kruh a dva zahraniční weby: 

International committee of the red cross a PreventionWeb. Hodnocení jsem prováděla podle 

metody Fullerova trojúhelníku a podle posuzování zvolených kritérií: aktuálnost, marketing, 

zpětná vazba, počítadlo. Metodou internetového dotazníku jsem vyhodnotila kritéria: grafika, 

přehlednost a srozumitelnost.  

Metodou Fullerova trojúhelníku jsem si vypočítala váhy jednotlivých kritérií (Tabulka 

č. 17), které jsem použila pro závěrečný výpočet konečného výsledku efektivnosti 

jednotlivých portálů. 

 

Tabulka 17 Váha kritérií efektivnosti upraveno dle [27] 

Číslo Portál Váha 

1. Aktuálnost 2 

2. Grafika 1 

3. Marketing 2 

4. Počítadlo 1 

5. Přehlednost 2 

6. Srozumitelnost 3 

7. Zpětná vazba 3 
 

Při posuzování kritéria Aktuálnosti dosáhly nejvyššího počtu bodů portály, u kterých 

byly poslední vložené příspěvky v měsíci dubnu roku 2014. Byly to portály: Rady v nouzi, 

Záchranný kruh, ICRC a PreventionWeb. Přidělila jsme jim tři body. Nejnižší ohodnocení 

dostala brožurka Vaše cesty k bezpečí, protože je to pouze internetová verze tištěné formy 

brožury a web Ochrana obyvatel, jelikož poslední příspěvek byl vložen v roce 2012. 

Z českých portálů dosáhlo nejvíce bodů v případě sledování kritéria Marketing weby 

Ochrana obyvatelstva Hasičského záchranného sboru ČR (OO HZS ČR) a Rady v nouzi a ze 

zahraničních  stránky Mezinárodního červeného kříže (ICRC). Nejméně bodů získala 
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brožurka Vaše cesty k bezpečí a web Ochrana obyvatel, jelikož nejsou umístěny na žádné 

sociální síti. 

Na základě rychlé odpovědi jsem vyhodnotila jako nejlepší portály Rady v nouzi, 

Záchranný kruh, OO HZS ČR a PreventionWeb, a proto získaly v kritériu Zpětná vazba 

nejvíce bodů. Web Ochrana obyvatel získal pouze jeden bod, protože odpověděli na můj e-

mailový dotaz až po třetí výzvě. 

U kritéria Počítadlo bylo očekávané, že největší návštěvnost bude mít mezinárodní 

web Červeného kříže, což se také potvrdilo. Také naše české weby – Záchranný kruh a OO 

HZS ČR, které dosáhly tří bodů, měly návštěvnost víc jak milion zhlédnutí. Weby Ochrana 

obyvatel a Vaše cesty k bezpečí mi neposkytly informace o návštěvnosti, a proto dosáhly 

nejnižší obodování. 

Kritérium Grafika hodnotili respondenti v internetovém dotazníku. I když měl každý 

dotazovaný subjektivní pohled na toto kritérium, většinou hodnotili grafickou úpravu stránek 

kladně. Největší počet získal web ICRC, podle mého názoru proto, že web obsahuje velice 

emotivní fotografie z působišť Červeného kříže. Další portály, které získaly téměř stejné 

hodnocení, byly portály OO HZS ČR, Záchranný kruh a Vaše cesty k bezpečí. Nejnižší 

hodnocení získaly weby Rady v nouzi a zahraniční portál PreventionWeb. 

Nejvíce přehledný web byl podle dotazovaných portál Ochrana obyvatel, protože už 

úvodní stránka webu zaujme svou jednoduchostí a barevností hlavních ikon. Z tohoto důvodu 

obdržel spolu s portály ICRC a OO HZS ČR nejvyšší ohodnocení. Nejméně bodů dosáhl 

portál PreventionWeb, a to asi proto, že stránky webu ničím zvláštním nezaujmou.  

Nejsrozumitelněji vytvořený portál pro dotazované byl web Záchranný kruh. Spolu 

s ním dosáhly tří bodů také portály Vaše cesty k bezpečí a OO HZS ČR. Zahraniční weby 

byly z důvodu neznalosti anglického jazyka nejméně srozumitelné, a proto získal 

PreventionWeb jenom jeden bod. 

Bodová ohodnocení všech kritérií jsem přehledně uspořádala do Tabulky č. 18 a 

potom jsem jednotlivé přidělené body kritérií vynásobila hodnotou váhy kritérií z Tabulky č. 

17. Součet těchto hodnot jsem uvedla v závěrečné Tabulce č. 19 a tím vyjádřila celkovou 

efektivnost veřejných portálů v oblasti ochrana obyvatelstva a krizového řízení.  
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Tabulka 18 Bodová ohodnocení všech kritérií [28] 

Portál Aktuálnost Marketing 
Zpětná 
vazba Počítadlo Grafika Přehlednost Srozumitelnost 

Ochrana 
obyvatel 1 1 1 1 2 3 2 

Rady v nouzi 3 3 3 2 1 2 2 
Vaše cesty k 
bezpečí 1 1 2 1 3 2 3 

Záchranný kruh 3 2 3 3 3 2 3 

OO HZS ČR 2 3 3 3 3 3 3 

ICRC 3 3 2 3 3 3 2 

Prevention web 3 2 3 2 1 1 1 
 

Tabulka 19 Efektivnost veřejných portálů v oblasti OO a KŘ [28] 

Portál Efektivnost 

OO HZS ČR 40 

Záchranný kruh 38 

ICRC 36 

Rady v nouzi 34 

Vaše cesty k bezpečí 27 

Prevention web 27 

Ochrana obyvatel 22 
 

Z Tabulek č. 17, č. 18 a č. 19 lze vyčíst, že nejefektivnější portál v oblasti ochrana 

obyvatelstva a krizového řízení podle stanovených kritérií se stal web Ochrana obyvatelstva 

Hasičského záchranného sboru České republiky. Dosáhl celkem čtyřicet bodů. Kromě 

kritéria Aktuálnost dosáhl ve všech kritériích plný počet bodů. Druhým nejefektivnějším 

portálem se stal web Záchranný kruh s celkovým počtem třiceti osmi bodů s tím, že pro 

respondenty nebyl tento web ve všem srozumitelný a podle kritéria Marketing by měl být více 

propagovaný. Web International committee of the red cross se umístil na pomyslné třetí 

příčce s třiceti šesti body. I když dosáhl stejného bodového ohodnocení kritérií jako web 

Záchranný kruh, projevila se zde vyšší váha kritérií Zpětná vazba a Srozumitelnost - hodnota 

těchto kritérií je tři. Čtvrtým nejefektivnějším portálem se stal web Rady v nouzi se třiceti 

čtyřmi body. Portály Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí… a 

PreventionWeb dosáhly stejného počtu bodů – dvacet sedm. Nejméně efektivnějším 

portálem se projevil portál Ochrana obyvatel, a to především kvůli kritériím Aktuálnost, 

Zpětná vazba, Počítadlo a Marketing, i když u respondentů v dotazníku nejhorších výsledků 

nedosáhl. 
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7. Závěr 

Žijeme ve světě, který je neustále ohrožován různými neočekávanými mimořádnými 

událostmi, jako jsou živelné katastrofy (záplavy, povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, 

tsunami, zemětřesení, sněhové laviny aj.), průmyslové havárie, ozbrojené konflikty a 

teroristické útoky, je zapotřebí těmto hrozbám předcházet a co nejvíce eliminovat jejich 

následky pomocí preventivní informovanosti a připraveností obyvatelstva.  

V současné době se preventivní informování uskutečňuje hromadnými sdělovacími 

prostředky, letáky, časopisy, besedami se členy Integrovaného záchranného systému, 

výstavami a soutěžemi. Jako nejefektivnější informátor se považuje televize a rádio, jelikož 

podává informace široké veřejnosti. Během posledních let však dochází k výraznému nárůstu 

používání internetu, jehož pomocí lze informovat obyvatelstvo i odbornou veřejnost 

Diplomová práce se zabývá efektivnosti veřejných portálů v oblasti ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení měla za cíl popsat veřejné portály krizového řízení a ochrany 

obyvatelstva a posoudit jejich efektivnost ve vztahu k preventivnímu informování 

obyvatelstva 

Práce byla rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se 

zabývala základní pojmy, legislativou a platnými právními normami. Popsala jsem společné 

prvky a odlišnosti mnou vybraných veřejných portálů v oblasti ochrana obyvatelstva a 

krizového řízení. Vybrala jsem pro své hodnocení tyto portály: web Ochrana obyvatel, web 

Rady v nouzi, brožurka Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí…, web Záchranný 

kruh, web Ochrana obyvatel Hasičského záchranného sboru České republiky, zahraniční web 

Mezinárodního Červeného kříže a web PreventionWeb.  

V praktické části jsem vybrané portály zhodnotila podle mnou zvolených kritérií - 

aktuálnost, marketing, zpětná vazba, počítadlo, grafika, přehlednost a srozumitelnost. 

Aktuálnost a marketing jsem zjistila přímo ze stránek portálu. Zpětnou vazbu a počítadlo jsem 

zjistila e-mailovým dotazem provozovatelům jednotlivých portálů. Získat zbývající kritéria 

mi umožnil mnou vytvořený dotazník, který vyplnilo sto dvacet šest respondentů.  

Jednotlivá kritéria jsem ohodnotila body a pro zjištění konkrétních hodnot vah 

jednotlivých kritérií jsem použila metodu Fullerového trojúhelníku. K závěrečnému výpočtu 

efektivnosti jsem použila výpočet hodnota vah krát hodnota kritéria a jejich součtem byla 

výsledná hodnota efektivnosti.  



 

43 

 

Nejefektivnější portál v oblasti ochrana obyvatelstva a krizového řízení je web 

Ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru České republiky a nejméně efektivní je 

web Ochrana obyvatel.  

Při psaní diplomové práce jsem si prohloubila znalosti v oblasti informovanosti a 

prevence obyvatel před mimořádnými událostmi. A věřím, že se k těmto stránkám vrátím 

nejen já, ale i ti, kteří vyplňovali můj dotazník, a to nejen v případě mimořádných událostí. 

Svou práci hodnotím jako přínosnou pro mou budoucí praxi, především z důvodů poznání 

řady lidí s odlišnými názory a jednáním. Neméně důležité bylo naučit se shromážděné 

informace analyzovat a vyvodit z nich příslušné závěry. 
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Seznam zkratek 

ČK   Červený kříž 

ČR Česká republika 

EU  Evropská unie 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

ICRC   International committee of the red cross, Mezinárodní červený kříž 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KŘ  Krizové řízení 

MV  Ministerstvo Vnitra 

OO  Ochrana obyvatelstva 

OSN  Organizace spojených národů 

ŽP   Životní prostředí 
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