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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  - 

Téma diplomové práce :  Možnosti využití sociálních sítí pro činnost krizových štábů 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Jakub Plašťák 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Částečně – viz bod 3 tohoto posudku. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

    Z hlediska struktury nemám připomínek, z hlediska návaznosti a úplnosti – viz bod 3 tohoto 

posudku 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Nevyužitá příležitost! Tak bych nazval základní dojem po přečtení této diplomové práce. 

Zadání DP zní jasně, studijních materiálů (a zvláště v prostředí internetu) velké množství. 

Výsledek – mnoho popsaného „papíru“ obecně známými skutečnostmi, vlastní invence a 

vlastních myšlenek – minimum. 

    Dvě zásadní výhrady: 

a) Autor se široce (na 10-ti! stranách) zabývá produktem České televize (realizačního týmu) 

– Krizovou mapou Česka (dále jen KMČ), aniž si jednoduchým dotazem u České televize 

ověřil, zda tento produkt je ještě aktuální. Pokud se nemýlím, naposledy byla aktivována 

v roce 2013. Od té doby v České televizi došlo k mnoha personálním změnám (i 

v oddělení Nových médií) a jsem přesvědčen, že Česká televize tento produkt opustila. 

Dotazem u České televize, popř. u HZS Karlovarského kraje (podílel se na testování 

KMČ) šlo ověřit, zda se s KMČ ještě počítá jako s platformou pro sběr aktuálních 

informací v rámci krizových situací. 

b) Autor nevyužil a nepopsal rozsáhlé informace ze zahraničí, týkající se např. VOST 

Europe (European Virtual Operations Support Teams – Týmy pro podporu virtuálních 

operací) a jimi používaných nástrojů. Rovněž platforem, vytvořených a používaných pro 

zaznamenání a sběr informací v době krizových situací je daleko více, než autor uvedl 



(namátkově – Google alerts, Talkwalker alerts, Nuzzel, TweetDeck, EasyGeoTweet, 

Snapchat Live, atd., atd.). K dispozici měl autor diplomovou práci Bc. Jiřího Davida 

„Možnosti nasazení nástrojů Ushahidi a CrissisCommons pro zvládání krizových situací 

v ČR“ (v seznamu literatury uvedena jako [5]). Měl možnost rozvinout teoretickém 

základy z diplomové práce Jiřího Davida směrem k možnému praktickému nasazení ve 

prospěch činnosti krizových štábů. Vytvořená praktická ukázka v závěru je (dle mého 

soudu) velmi plochá a vzbuzuje celou řadu otázek  z hlediska její aplikace do praxe. 

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    str. 9 – v odstavci popisuje autor krizové štáby ministerstev a jiných ústředních správních 

úřadů, přičemž v další větě popisuje činnost krizového štábu ministerstva vnitra, 

    str. 17 – kap. 2. 1. 2 – druhá odrážka – „Softwarová aplikace USHAHIDI (blíže představena 

v kapitole 2.1) …“ – ve skutečnosti je představena v kapitole 3.1, 

    str. 21 – autor mezi „komunitní fóra – on-line diskuzní weby“ zařadil i Federal Emergency 

Management Agency (FEMA). Je to pro mne absolutní novinka – vždy jsem se domníval, že 

FEMA je Federální agentura USA pro řízení mimořádných událostí! 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Nepřináší 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Využití 48 studijních pramenů se jeví dostatečné, nicméně zahraniční zdroje k problematice 

řešené touto diplomovou práci jsou daleko rozsáhlejší a mohly být více využity. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Nemám připomínek 

 

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

    V té podobě, která je prezentována v závěru diplomové práce, není práce v praxi využitelná. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Z práce je zřejmé, že byla po částech vytvářena v delším časovém období. Pokud by ve 

finální fázi práce autora nad diplomovou práci nepřišla pandemie onemocnění COVID-19, na 

jakou krizovou situaci by svou praktickou část zaměřil? 

 

10.Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

dobře 

      

 

 

 

    Dne 2. června 2020   

     Podpis oponenta 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


