
1 

 

Příloha č. 1 

KRIZOVÝ ŠTÁB HL. M. PRAHY 
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Příloha č. 2 

Dobrý den, 

 

věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku.  

 

Tento průzkum provádím v rámci diplomové práce na téma: "Informační systém krizového 

řízení hl. m. Prahy" a měl by sloužit nejen k této práci, ale také k dalšímu rozvoji systému.  

 

Dotazník je určen pouze pracovníkům používajícím ISKŘ a je anonymní, proto prosím o 

důkladné a pravdivé vyplnění. Děkuji. 

 

S pozdravem  

 

Bc. Lenka Pivovarová 

 

1. Jste zaměstnancem: 

 Magistrátu hl. m. Prahy 

 Městské částí 

 HZS, PČR, ZZS, MP 

 

2. Bylo zavedení ISKŘ HMP do Vaší organizace bezproblémové? 

 Ano 

 Ne 

 

3. Jaký nastal problém se zavedením ISKŘ HMP do Vaší organizace? 

 
 

4. Kolik pracovníků ve Vaší organizaci používá ISKŘ HMP? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 a více 

 

5. Na jakém oddělení/odboru se u Vás ISKŘ HMP používá? 
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6. Ovládání se vám zdá: 

 Jednoduché 

 Spíše jednoduché 

 Intuitivní 

 Spíše složité 

 Složité 

 

7. Jaká je odezva systému? 

 Krátká 

 Spíše krátká 

 Dostatečná 

 Spíše dlouhá 

 Dlouhá 

 Žádná 

 

8. Jak často používáte ISKŘ HMP? 

 Denně 

 Týdně 

 Měsíčně 

 Pouze v případě potřeby 

 

9. Jaké moduly nejčastěji používáte? (více možných odpovědí) 

 Katalogy 

 Analýzu rizik 

 Plánování 

 Řízení a řešení 

 Analýzu škod 

 Sběr dat 

 Dokumentační modul 

 Administrace 

 GIS 

 

10. Jsou jednotlivé moduly pro Vaši práci dostačující? 

 Ano 

 Ne 
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11. Co Vám v modulech chybí? (funkcionalita, věcně, technicky) 

 
 

12. Jak hodnotíte informace poskytované v ISKŘ HMP? 

 Výborné 

 Velmi dobré 

 Dobré 

 Dostatečné 

 Nedostatečné 

 

13. Používáte pro informace o aktuálním dění v hl. m. Praze modul Řízení a řešení? 

 Ano 

 Ne, ale rád/a bych (potřebuji školení) 

 Ne 

 

14. Byl/a jste na školení práce s ISKŘ HMP? 

 Ano 

 Ne 

 

15. Jaké školení jste absolvovali? Kolikrát? 

  0x 1x 2x 3x a více 

Základní seznámení s principy a koncepcí ISKŘ HMP         

Pravidla práce s portálem         

Práce s modulem Katalogy         

Práce s modulem Katalogy – pokr.         

Práce s modulem Analýza rizik         

Práce s modulem Plánování         

Práce s modulem Řízení a řešení         

Práce s modulem Analýza škod a dopadů         

Práce s modulem Sběr dat         

Práce s Dokumentačním modulem         

Práce s modulem GIS         

 

16. Splnilo školení Vaše očekávání? 

 Ano 

 Ne 



73 

 

 

17. Co Vám na školení chybělo? 

 
 

18. Uvítal/a byste další školení? 

 Ano 

 Ne 

 

19. Jaké školení byste uvítal/a? (více možných odpovědí) 

 Základní seznámení s principy a koncepcí ISKŘ HMP 

 Pravidla práce s portálem 

 Práce s modulem Katalogy 

 Práce s modulem Katalogy – pokr 

 Práce s modulem Analýza rizik 

 Práce s modulem Plánování 

 Práce s modulem Řízení a řešení 

 Práce s modulem Analýza škod a dopadů 

 Práce s modulem Sběr dat 

 Práce s Dokumentačním modulem 

 Práce s modulem GIS 

 

20. Prostor pro Vaše připomínky/návrhy na vylepšení systému... 

 
 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku a přeji pěkný den :-) 
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Příloha č. 3 

Otázka č.1 – Jste zaměstnancem:  

Dotazníku se zúčastnilo 13 

zaměstnanců MHMP, 18 

zaměstnanců MČ a 3 zaměstnanci ze 

složek ZBS HMP. 

 

 

 

Otázka č.2 – Bylo zavedení ISKŘ HMP do Vaší organizace bezproblémové? 

Zavedení ISKŘ bylo bezproblémové 

u 21 respondentů. Zbylých 13 

respondentů uvádí problémy 

s instalací v následující otázce. 

 

 

 

Otázka č.3 – Jaký nastal problém se zavedením ISKŘ MHMP do Vaší organizace? 

1. Výměna monitorů 

2. Problém s rychlostí (ten přetrvává do teď), zpočátku systém při načítání stránek 

často kolaboval 

3. Výčet jenom některých problémů v roce 2010: 

a. Systém je nestabilní, často se objevuje chybové hlášení „chyba komunikace 

se vzdálenou službou“ 

b. Systém nepřijímá SMS, resp. na základě SMS nevznikají nová hlášení 

c. Při odeslání SMS zprávy se v doručené SMS objeví v textu „*stav#“ 

d. Celý program zamrzá, nutný restart PC 

e. Nelze vytvořit nové hlášení, nelze odeslat hlášení o závadě 

f. Program nelze vůbec spustit 

g. Po startu se načítají seznamy nekonečně dlouho – nutný restart PC 

h. Po staru se objeví „chyba při načítání událostí“ nebo „chyba při načítání 

seznamu hlášení“ 

i. Chyba protokolu při volání služby – http 

38% 

53% 

9% Magistrátu hl.
m. Prahy
Městské částí

HZS, PČR, ZZS,
MP

Graf č. 1 Jste zaměstnancem: 

62% 

38% 
Ano

Ne

Graf č. 2 Bylo zavedení ISKŘ HMP do Vaší organizace bezproblémové? 
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j. Načítání čehokoliv je velice zdlouhavé, jakákoliv akce vyvolá „běhání 

teploměru“ 

4. Zatím nejde systém spustit. Musí zasáhnout oddělení informačních technologií 

1) Jednalo se o problémy s instalací, na každém PC fungovala ISKŘ trošičku jinak. 

2) bylo nutné instalovat Java. 

3) moc pomalé, padalo při využití mapového podkladu 

4) Instalace. 

5) mnoho počátečních neduhů systému 

6) Programové vybavení a prohlížeče 

7) Pomalé počítače, pomalé připojení k síti, nedostatečné školení, nedostatek 

praktických školení 

8)  xx 

9) Časté výpadky 

 

Otázka č.4 - Kolik pracovníků ve Vaší organizaci používá ISKŘ HMP? 

ISKŘ HMP používá v 7 

organizacích pouze jeden člověk, 

ve 12 dva lidé, v 1 tři lidé a ve 14 

pět a více lidí.  

 

 

 

Otázka č.5 Na jakém oddělení/odboru se u Vás ISKŘ HMP používá? 

1) Odd. KŘ, BKR 

2) odbor kanceláře úřadu 

3) OKŘ 

4) oddělení krizového řízení 

5) Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

6) oddělení KŘ 

7) Operační středisko 

8) BKR MHMP 

9) OS KŠ HMP 

10) oddělení krizového managementu - odboru bezpečnosti a krizového řízení 

11) odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení 

21% 

35% 

3% 0% 

41% 

1

2

3

4

5 a více

Graf č. 3 Kolik pracovníků ve Vaší organizaci používá ISKŘ HMP? 
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12) kancelář starosty 

13) krizové řízení 

14) Odbor tajemníka 

15) BKR 

16) krizového řízení 

17) Krizové řízení 

18) Oddělení krizového řízení 

19) na odboru BKR :), nevím, zda jiný odbor má na MHMP ISKŘ???? 

20) Krizové řízení/vnitřní správa 

21) BKR 

22) Oddělení krizových záležitostí. 

23) Oddělení krizového řízení a bezpečnosti 

24) BKR 

25) Kancelář úřadu a tajemníka 

26) Krizová připravenost 

27) krizové řízení 

28) OS KŠ 

29) Oddělení krizového řízení a bezpečnosti 

30)  BKR 

31) Oddělení krizového řízení 

32) oddělení krizového řízení/Odbor kancelář úřadu 

33) Odd. KŘ 

34) BKR MHMP 

 

 

Otázka č.6 Ovládání se Vám zdá: 

1 respondent považuje ovládání za 

jednoduché, 4 respondenti za spíše 

jednoduché, 5 respondentů za 

intuitivní, 21 za spíše složité a 3 za 

složité. 

 

 

3% 12% 

14% 

62% 

9% 
Jednoduché

Spíše jednoduché

Intuitivní

Spíše složité

Složité

Graf č. 4 Ovládání se Vám zdá: 
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Otázka č. 7 Jaká je odezva systému? 

1 respondent považuje odezvu 

systému jako krátkou, stejně tak i 1 

respondent za spíše krátkou, u 

dostatečné odezvy jsou to 3 

respondenti, spíše dlouho odezvu 

označilo 19 respondentů, 9 

respondentů jako dlouhou a 1 

respondent jako žádnou.  

 

Otázka č.8 Jak často používáte ISKŘ HMP? 

Denně ISKŘ HMP používá 6 

respondentů, 8 týdně, stejně tak jako 

8 měsíčně a v případě potřeby ISKŘ 

HMP používá 12 respondentů. 

 

 

 

Otázka č. 9 Jaké moduly nejčastěji používáte? 

U této otázky bylo možno označit 

více možných odpovědí. 22 

respondentů používá nejčastěji 

modul katalogy. Modul Analýza 

rizik používá nejčastěji 9 

respondentů. 7 respondentů modul 

plánování, řízení a řeší je nejčastěji 

používaným modulem u 5 

respondentů, moduly analýza škod a 

sběr dat používá po 1 respondentu, 

13 používá nejčastěji dokumentační 

modul, 4 modul administrace a 14 respondentů používá nejčastěji modul GIS. 

 

 

3% 3% 
9% 

56% 

26% 

3% 
Krátká

Spíše krátká

Dostatečná

Spíše dlouhá

Dlouhá

18% 

23% 

24% 

35% 

Denně

Týdně

Měsíčně

Pouze v případě
potřeby

Graf č. 6 Jak často používáte ISKŘ HMP? 
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Graf č. 7 Jaké moduly nejčastěji používáte? 

 

Graf č. 5 Jaká je odezva systému? 
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Otázka č. 10 Jsou jednotlivé moduly pro Vaši práci dostačující? 

29 respondentů považuje jednotlivé 

moduly za dostačující, zbývajících 5 

nikoli a nedostatky uvádějí 

v následující otázce. 

 

 

 

Otázka č. 11 Co Vám v modulech chybí? 

1. Intuitivnější vyhledávání – modul katalogy 

2. Větší sepjetí s praxí 

3. Chybí mnoho informací. Systém není doplňován, mnohdy je neaktuální 

4. Rychlost!! 

5. Doplňkové aplikace v oblasti řízení (plánování podobné outlook) 

Otázka č. 12 Jak hodnotíte informace poskytované v ISKŘ HMP? 

1 respondent považuje informace za 

výborné, 9 respondentů je vnímají 

jako velmi dobré, 14 za dobré. 

Dostatečnou hodnotí informace 

poskytované v ISKŘ HMP 9 

respondentů a 1 respondent považuje 

tyto informace za nedostatečné. 

 

Otázka č. 13 Používáte pro informace o aktuálním dění v hl. m. Praze modul Řízení a 

řešení? 

4 respondenti používaní pro 

informace o aktuálním dění v hl. m. 

Praze modul Řízení a řešení, 10 

respondentů by jej používalo rádo, 

ale potřebovali by školení a 20 

respondentů nemá zájem používat 

modul Řízení a řešení. 

85% 

15% 

Ano

Ne

Graf č. 8 Jsou jednotlivé moduly pro Vaši práci dostačující? 

3% 

27% 

41% 

26% 

3% 
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Dostatečné

Nedostatečné

Graf č. 9 Jak hodnotíte informace poskytované v ISKŘ HMP? 

12% 

29% 
59% 

Ano

Ne, ale rád/a
bych (potřebuji
školení)

Ne

Graf č. 10 Používáte pro informace o aktualním dění v hl. m. 

Praze modul Řízení a řešení? 
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Otázka č. 14 – Byl/a jste na školení práce s ISKŘ HMP? 

Na školení bylo 33 respondentů, 

pouze 1 respondent nikdy na školení 

nebyl. 

 

 

 

 

Otázka č.15 Jaké školení jste absolvovali? Kolikrát? 

 

Graf č. 12 Jaké školení jste absolvovali? Kolikrát? 

 

Na školení „Základní seznámení s principy a koncepcí ISKŘ HMP“ nebyli pouze 2 

respondenti, 20 respondentů bylo na školení 1x, 7 respondentů bylo na školení 2x a 4 

dokonce 3x a více. Na školení „Pravidla práce s portálem“ nebylo 9 respondentů, 22 

respondentů toto školení absolvovalo 1x, 2 respondenti 2x a žádný respondent 3x a více. 

Na školení „Práce s modulem Katalogy“ nebylo 6 respondentů, 17 respondentů toto 

školení absolvovalo 1x, 7 respondentů bylo na školení 2x a 3 respondenti 3x a více. Na 

školení „Práce s modulem Katalogy- pokročilé“ nebylo 10 respondentů, 18 respondentů 

toto školení absolvovalo 1x, 5 respondentů bylo na školení 2x a žádný respondent 3x a 

více. Na školení „Práce s modulem Analýza rizik“ nebylo 6 respondentů, 21 respondentů 

toto školení absolvovalo 1x, 5 respondentů bylo na školení 2x a 1 respondent dokonce 3x a 

více. Na školení „Práce s modulem Plánování“ nebylo 10 respondentů, 18 respondentů toto 

školení absolvovalo 1x, 5 respondentů bylo na školení 2x a žádný respondent 3x a více. 

0

5

10

15

20

25

30

35

0x

1x

2x

3x a více

97% 

3% 

Ano

Ne

Graf č. 11 Byl/a jste na školení ISKŘ HMP? 
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Na školení „Práce s modulem Řízení a řešení“ nebylo 15 respondentů, 16 respondentů toto 

školení absolvovalo 1x ,2 respondenti byli na školení 2x a žádný respondent 3x a více. Na 

školení „Práce s modulem Analýza škod a dopadů“ nebylo 17 respondentů, 14 respondentů 

toto školení absolvovalo 1x, 2 respondenti byli na školení 2x a žádný respondent 3x a více. 

Na školení „Práce s modulem Sběr dat“ nebylo 17 respondentů, 15 respondentů toto 

školení absolvovalo 1x,1 respondent byl na školení 2x a žádný respondent 3x a více. Na 

školení „Práce s dokumentačním modulem“ nebylo 10 respondentů, 21 respondentů toto 

školení absolvovalo 1x, 1 respondent byl na školení 2x a 1 respondent dokonce 3x a více. 

Na školení „Práce s modulem GIS“ nebylo 7 respondentů, 21 respondentů toto školení 

absolvovalo 1x, 5 respondentů bylo na školení 2x a žádný respondent 3x a více. 

Otázka č.16 Splnilo školení Vaše očekávání? 

Školení splnilo očekávání 27 

respondentů, zbylých 6 respondentů 

se školením spokojeno nebylo. 

Jejich důvody jsou uvedeny 

v následující otázce. 

 

 

Otázka č. 17 Co Vám na školení chybělo? 

1. Školení je dobré, jen občas zmatečné a moc rychlé 

2. Systém je příliš složitý, počet školení si už nepamatuji – viz předchozí dotaz 

3.  Většinou je příliš povrchně a velmi rychle podáváno. Není možné se orientovat 

4. Více času na jednotlivá témata. Školení bylo moc rychlé. 

5. Nic 

6. Větší prostor na praktické vyzkoušení a konkrétní příklady v modulu řízení 

 

Otázka č. 18 Uvítal/a byste další školení? 

25 respondentů by další školení 

uvítalo, o jaké školení by měli 

respondenti největší zájem je 

uvedeno v následující otázce. 9 

respondentů o další školení zájem 

nemá. 

82% 

18% 
Ano

Ne

Graf č. 13 Splnilo školení Vaše očekávání? 

74% 

26% 
Ano

Ne

Graf č. 14 Uvítal/a byste další školení? 
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Otázka č.19 Jaké školení byste uvítal/a?  

U této otázky bylo možno vybrat 

více odpovědí. O školení „Základní 

seznámení s principy a koncepcí 

ISKŘ HMP“ mají zájem 3 

respondenti. Školení „Pravidla práce 

s portálem“ má zájem 6 

respondentů. 9 respondentů má 

zájem o školení „Práce s modulem 

Katalogy“. O školení „Práce 

s modulem Katalogy- pokročilé“ by 

mělo zájem 11 respondentů. O školení „Práce s modulem Analýza rizik“ a „Práce 

s modulem Plánování“ by mělo zájem 16 respondentů, u školení „Práce s modulem Řízení 

a řešení“ je zájem u 15 respondentů. 14 respondentů má zájem o školení „Práce s modulem 

Analýza škod a dopadů“, 7 respondentů o školení „Práce s modulem Sběr dat“. O školení 

„Práce s dokumentačním modulem“ má zájem 9 respondentů a o školení „Práce 

s modulem GIS“ 13 respondentů.  

 

Otázka č. 20 – Prostor pro Vaše připomínky/návrhy na vylepšení systému… 

Tato otázka byla nepovinná a odpovědělo na ni 14 respondentů. 

1) Obecně se mi myšlenka líbí. Mít všechna data a možnost jejich zpracování za účelem 

vytváření databází, analýz a plánování je výborná. Systém bych pro naší úroveň 

zeštíhlila, neboť množství dat, rychlost jejich zpracování a nízká intuitivnost odrazuje od 

běžného používání. Obávám se, že v případě MU a přihlášení desítky dalších uživatelů 

systém zkolabuje. Systém může sloužit například pro vytvoření zprávy o bezpečnostní 

situaci a přípravu na MU na naší MČ. Otázka však je, do jaké míry bude tento dokument 

objektivní s ohledem na častost aktualizace dat. 

2) Zjednodušit celý systém, vyřadit nefunkční, či nevyužívané moduly, zrychlit celý 

systém, umožnit využívání systému odkudkoliv, nikoliv jen přes IP a chráněný přístup, 

umožnit využívání systému i přes mobilní zařízení v terénu, možnost vytvoření offline 

verze k určitému datu. 

3)  Chabé výstupy (Statistické výstupy, tvoření nových tiskových sestav TK ISKR) 

 Integrace informační linky MHMP do ISKŘ  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Graf č. 15 Jaké školení byste uvítal/a? 
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Synchronizace databáze DDU a subjektů v ISKŘ 

4) Systém je potřeba zjednodušit a hlavně zrychlit, problémy mívám v dokumentačním 

modulu jak s editací, tak s odstraněním neaktuálních dokumentů 

5) Pokud se nepracuje se systémem denně, začíná se člověk v systému ztrácet. Občan velmi 

složité zadávání a vyhledávání, které není příliš intuitivní. 

6) mé námitky jsou uvedeny již dříve 

7) Zvýšit intuitivitu ovládání a rychlost odezev na příkazy 

8) Systém jako takový vznikl asi s dobrým úmyslem, ale nějak se zasekl. Pro rychlou reakci 

není vhodný a dále chybí systém dodávaní informací, dat. Uživatelský nepříjemný. 

Neexistují jednoznačné potvrzující informace typu: Ok, Potvrď, O krok zpět apod. 

9) Systém je zbytečně složitý a tím pro uživatele neatraktivní...  Rovněž není zcela zřejmé, 

kdo v systému za co odpovídá a na koho se tedy s určitou agendou obracet jako na 

správce problematiky... 

10) Zjednodušit uživatelský portál 

11) život je velmi krátký na to abych používal ISKŘ 

12) Za ty prachy... :D 

13) Pokud systém nebude propojen s ostatními složkami IZS, tak jen pro potřeby MHMP je 

málo využitelný 

14) Provedení praktického školení MHMP a MČ pro jednu událost tak, aby byla jasná 

návaznost modulu analýza rizik  -  plánování - řízení a řešení a provázanost řešitelských 

plánů MHMP a MČ. 
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Příloha č. 4 

Obecný popis nejdůležitějších tlačítek systému 

Pro informaci kde se právě nacházíte (tzv. zanoření) slouží tato navigace: 

 

Pro úpravy a změny musí být označen záznam (řádek), se kterým chcete pracovat!  

!!! Práci průběžně ukládejte !!! 

 Název Popis 

 
Vytvořit Otevře detail pro vytvoření záznamu

1
  

 
Upravit Otevře detail pro úpravu stávajícího záznamu 

 
Zobrazit Pouze zobrazí detail záznamu (nelze provést změnu) 

 
Smazat Smaže/zneplatní vybraný záznam 

 
Tisk 

Vygeneruje tiskovou sestavu v .pdf nebo .doc, lze je 

vytisknout nebo uložit do PC či dokumentačního modulu 

 Dynamický dokument Zobrazí seznam dynamických dokumentů 

 Uložit Uloží nový záznam nebo provedenou změnu  

 
Uložit a vrátit zpět 

Uloží nový záznam nebo provedenou změnu a vrátí se zpět na 

seznam záznamů 

 Vrátit zpět Vrátí se o krok zpět. POZOR! Bez uložení!  

 
Načtení aktuálních 

hodnot 
Načte aktuální hodnoty záznamu 

 Zobrazení na mapě Zobrazí záznam na mapě 

 Přidat Přidá další záznam na záložce, která je vybrána 

 Odebrat Odebere záznam z vybrané záložky 

 Zobrazit strom Zobrazí detail vybraného záznamu ve stromové struktuře 

 Neplatné záznamy Otevře obrazovku se seznamem zneplatněných záznamů 

 Hromadné změny Umožňuje provést změnu více záznamů ze seznamu 

 Založ v mapě Zakreslí objekt do mapy
2
 

 Změň v mapě Změní polohu objektu v mapě
3
 

 Zobrazit na mapě Ukáže polohu objektu v mapě
31

 

                                                           

1
 Záznamem je myšlen objekt, subjekt, prvek plánu apod. 

2
 Tlačítko je funkční pouze v případě, že objekt není zakreslen v mapě 

3
 Tlačítko je funkční pouze v případě, že objekt není zakreslen v mapě 
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