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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jan Kolář 
s názvem: Využití SMS systémů v oblasti varování obyvatelstva a návrh podkladu implementace SMS
systému na území Městské části Praha 7

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 17 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

30 

5. Celkový počet bodů 83 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké jsou povinnosti obce s rozšířenou působností v oblasti varování obyvatelstva a o jakou
legislativu se opírá?

2. Jaké jsou legislativní a praktické nedostatky SMS systémů zaváděných na úrovni obcí? Jaké jsou
výhody a nevýhody těchto systémů?

3. V jakém rozsahu lze SMS systém využít na úrovni hl. m. Prahy, resp. městské části? Pro jaký typ a
rozsah mimořádné události?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Je členěna do kapitol, které na sebe navazují a je
doplněna obrázky a přílohami.
Stylistická úroveň práce vykazuje určité nedostatky, rozsah odpovídá spíše práci diplomové.
Práce je zaměřena na způsob tísňového varování obyvatelstva pomocí služby SMS, která v dnešní době
nabízí rychlý a praktický nástroj varování, a možnost jeho využití v podmínkách MČ Praha 7. Student se v
teoretické části vhodně zaměřil na popis technologie telekomunikačních sítí, který tvořil praktický základ
pro zpracování praktické části práce. Neopomenul zmínit základní způsob varování a vyrozumění na území
ČR - Jednotný systém varování a vyrozumění.
Pro zpracování teoretické části bakalářské práce bylo nezbytné provést řadu časově náročných šetření v
terénu a vyhodnocovat informace a praktické zkušenosti subjektů, které již využívají některé ze služeb SMS
pro zajištění varování obyvatelstva. Student ve své práci zhodnotil využití dostupných systému SMS v praxi
a při zpracování dat postupoval velmi samostatně. Při zpracování tématu student zmínil i legislativní
nedostatky a překážky při využívání SMS systémů v oblasti ochrany osobních údajů.
Jako praktický výstup bakalářské práce lze hodnotit srovnání tří produktů, které jsou v podmínkách obcí
nebo obcí s rozšířenou působností využívány. Dále pak konkrétní doporučení na dodavatele služby a také
konkrétní typ produktu. Při zavádění SMS systému varování obyvatelstva na území městské části Praha 7
bude tato práce významným podkladem. 
Práci hodnotím velmi dobře.
 
       

Jméno a příjmení: Ing. Olga Ryantová, DiS.
Organizace: pov. ved. oddělení krizového řízení KS Úřad městské části
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