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Bakalářská práce na téma ,,Procesní Íízenina tísňovélince Policie ČR, Linka 158.., v
rozsahu 42 stran práce a s přiloženým CD diskem, je členěnado deseti kapitol, z níchžpwni
je úvod' sedmá závěr a hodnocení, osmá a devátá citace použitých zdrojů (tištěných a
webových) a desátá kapitola zahmuje přílohy.
PředloŽená práce k posouzení splňuje zadénív plném rozsahu. Cílem práce
současného
stavu a náwh optimalizace výsledku oznámenína tísňovoulink-u.
V první kapitole Úvod autor v sedmi podkapitolách seznamuje s policií ČR - obecně, s
historií policie, s jejím postavením avýznamem, s hierarchií, s úkoly a krajským ředitelstvím
hl. m. Prahy. V poslední podkapitole autor popisuje a více rozepisuje cíle práce. Jednotlivé
podkapitoly jsou pěkně doplněny obrazky v podobě fotek a diagramu.

V druhékapitole se autor věnuje rozlišenípolicie na policii ČR, městskou
vojenskoupolicii.
Třetí kapitola pojednává o středisku tísňovéhovolání základních sloŽek integrovaného
záchrannéhosystému.Skládá se ze sedmi podkapitol, kterépopisují jednotlivé jeho sloŽky.
Kapitola je celkem přehledně členěna,chybí mi zde pouze graťrckéznézoměnijednotlivých
sloŽek a vzájemných váahů.
Čtvrtá kapitola popisuje současný stav, tedy úlohu tísňovélinky v praxi, komunikaci
neslyšícíchs tísňovou linkou a procesní tizení tísňovélinky, kteréje doplněno o ývojový
diagram.
V páté kapitole ,,Možnosti vzniku rizík,oautor vystihuje moŽná rizika i v souvislosti s
Managementem rizik dle ČSN ISo 31000. Jsou zde popsiánarizikajako například..zneužttí
tísňovélinky, ptetížení
systému,nedostatečné
výéženiinformací od volajícíhoapod.
V následné šestékapitole autor navrhuje řešeníproblémů,které popisuje v předešlých
kapitolách. Umisťuje do automobilu lustraění zaÍízení(zabudovaný počítačs kamerovým
systémem),kterésloužípředevšímk lustraci osob, vozidel a věcí, ale taképtevzetíinformací
od operačníhostřediska atím usnadněníkomunikace mezi střediskem a hlídkou. Návrh řešení
je doplněn o odhad ceny.
Y závětu je shrnutí obsahu bakalářské práce a zattěŤení na navrhované zlepšení a
optimalizaci procesu.
Kapitoly, podkapitoly i informace v nich jsou logicky členěny.Všechno na sebe navazuje,
ikdyž v některých místechponěkud kostrbatě. Kapitoly a podkapitoly jsou vhodně doplněny
fotografiemi, obrénkya diagramy.
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Velkou výhradu bych měl k odkazům na citované z&oje, které v textu práce zce|a
chyběly. oproti tomu u fotograťría obrázkt byly jako citace nevhodně použity dlouhé odkazy
v podobě zkopírovaných adres webových zdrojů.
Až na absenci odkazů na citované zdroje a nízký počet drobných nedostatků, práce
neobsahuje záv ažnéchyby.
Ztextu práce je patrné,že atftor se danéproblematice náIežitévěnoval, jím navrhované
zlepšeníjsou vhodnéa stanovenécíle byly splněny.
Práci doporučujik obhajobě s následujícíklasifikací:
Navrhovaná klasifikace:
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