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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce: Varování a informování obyvatelstva SMS zprávami na území
postiženém mimořádnou událostí

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Petr Novotný

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Práce působí uceleným dojmem. Je vhodně rozdělena do pěti kapitol, které na sebe
navazují. Je doplněna o seznamy doporučené literatury, zkratek, obrázků a příloh.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Autor se pokusil zmapovat možnosti mobilních operátorů pro varování a informování
obyvatelstva při mimořádných událostech. V rámci řešené problematiky popsal ve své práci
pro docílení uceleného přehledu současný stav varování a informování nejen v České
republice, ale především ve vybraných státech Evropy. V páté kapitole pak nastínil
možnosti řešení informování obyvatelstva pomocí SMS v naší republice.
Zpracování diplomové práce věnoval autor náležitou pozornost.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Autor vychází ze "Zásad dalšího rozvoje jednotného systému varování a informování
obyvatelstva v České republice po roce 2010" (dále jen "Zásady"), které vydalo MV -GŘ
HZS ČR v roce 2010. Tyto zásady mají být teprve postupně realizovány, současná situace
je poněkud jiná.
Autor v práci používá termín .jednotný systém varování a informování obyvatelstva
(JSVIO), což není v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů a vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva, v nichž je zakotven termín "jednotný systém varování a vyrozumění
(JSVV)".



Na str. 11 v poslední větě je konstatováno, že "současným systémem lze včasně varovat
obyvatelstvo v celé České republice", což neodpovídá skutečnosti.
V diplomové práci bylo také vhodné uvést např. přehled počtu koncových prvků varování
(dále jen "KPV") na území České republiky, dále oblasti, v nichž byly KPV prioritně
umísťovány, v případě elektronických sirén dosah varovného signálu a dosah mluveného
slova apod., a to pro dokreslení současného stavu pokrytí území ČR varovným signálem,
popřípadě dosahem tísňové informace.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Diplomová práce nepřináší nové poznatky, doporučená možnost informovat obyvatelstvo
s využitím služby Cell Broadcast je zakomponována v "Zásadách", které vydalo MV-GŘ
HZS ČR v roce 2010.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr a využití studijních materiálů je adekvátní k řešené problematice, diplomant čerpal
z českých i zahraničních pramenů.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Jazyková stránka, až na pár gramatických chyb, a formální zpracování jsou celkově
na dobré úrovní.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Praktické využití práce je minimální.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
a) Jak velké území České republiky v % je v současné době pokryto varovným signálem?
b) Jak velké území České republiky v % může být pokryto při informování obyvatelstva

SMS zprávami?
c) Pro nevidomé občany je doporučen speciální mobilní telefon (viz. příloha č. 2). Jaká je

jeho cena?

10. Práci hodnotím: výborně
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

Dne 11. května 2011

Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


