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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Využití systému AMDS k vyrozumění starostů obcí

v Moravskoslezském kraji v případě mimořádných událostí

Jméno a příjmení: Michaela Vargová

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá výše uvedenému zadání. Vypracování samotné bakalářské

práce si vyžadovalo seznámení se se systémem hlasového vyrozumívání používaného u HZS
MSK, s jeho technickým řešením. Dále pak i s řadou předpisů, které pro tuto oblast platí.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Struktura této práce je dobře vypracována - od obecného teoretického základu

vyrozumívání jako takového přes shrnutí základních informací až k návrhu konkrétního
řešení. Každá část bakalářské práce je vystavěna logicky a zapadá do celkového kontextu.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Autorka se snažila popsat problematiku vyrozumění jako takového, s důrazem na hlasové

vyrozumívání. Hlavním tématem poté je návrh a rozvedení použití nového systému hlasového
vyrozumívání pro vyrozumění starostů a dalších skupin osob.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
S ohledem na téma a zaměření bakalářské práce nemám k ní zásadní připomínky. Pouze

bych chtěl upozornit, že autorka bakalářské práce popisuje systém s určitou profesní znalostí
věci, což způsobuje, že ne vždy neznalým osobám vše řádně osvětlí. Jako by předpokládala,
že všichni znají veškeré subsystémy operačních středisek IZS. Například ne každý ví, co je to
dispečerský program "Spojař", Integrovaný systém výjezdu 5.x a podobně. Obdobně i v
seznamu zkratek je několik pojmů nepřesně nebo neúplně vysvětleno.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Autorka se snažila popsat poměrně nový a mladý systém vyrozumívání, v současné době

používaný pouze pro vyhlašování poplachu jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí. Nový
poznatek spatřuji v tom, že se snažila najít a vyhodnotit nové a další uplatnění pro tento
systém.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autorka pro svou práci shromáždila potřebné dostupné studijní materiály, které mají vztah

k obsahu její práce a je zřejmé, že při přípravě na zpracování vlastního tématu je pečlivě
prostudovala.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
K formálnímu zpracování a jazykové stránce nemám zásadních připomínek.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Tuto práci bych viděl jako základ pro diplomovou práci, v níž by byly podrobněji popsány a

navrženy způsoby, scénáře a formáty jednotlivých druhů zpráv, dále podrobně rozvedeno
členění adresátů zpráv, praktická příprava a vytvoření samotných zvukových zpráva analýza
procesu tvorby dynamických hlasových zpráv.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
K obhajobě této práce nemám žádné otázky ani připomínky.

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

velmi dobře

Dne 10.5.2011 /E~-----
Podpis oponenta

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


