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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá výše uvedenému zadání. Vypracování samotné

diplomové práce si rovněž vyžadovalo seznámení s řadou předpisů, které pro tuto oblast platí.
Dále pak vyhledání odpovídajících informací a zpracování vlastního návrhu doporučení.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

Struktura této práce je dobře vypracována - od obecného teoretického základu, přes
shrnutí základních informací, až k návrhu konkrétního řešení. Každá část diplomové práce je
vystavěna velmi logicky a plně zapadá do celkového kontextu.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Autor dobře provedl rešerši dané problematiky a na základě této rešerše bylo možno

navrhnout nové řešení návrháře techniky, je nutné pochopit nejen samotnou funkci algoritmu,
který bude provádět výběr techniky, ale také seznámit se s prostředím, kde bude využíván.
Podklady pro tvorbu algoritmu autor získal konzultacemi s odborníky na tuto problematiku
z řad zástupců operačních a informačních středisek.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
S ohledem na téma a zaměření diplomové práce nemám k němu zásadní připomínky.

Považuji za důležité se spíše vyjádřit k některým uvedeným skutečnostem.

Str.7, kapitola 3.2, odst. 2
Autor mohl zmínit, že na tzv.platformách, jak autor uvádí, jsou umístěny nejenom servery
s databázemi, ale i telefonní ústředny.

Str. 10, tabulka 4.1, Funkce programu SPOJAŘ
Zakládat novou událost lze i jiným způsobem, než uvádí autor - např. datovou větou z pultu
centralizované ochrany, případně jiných technologických signálů.

Str. 16, kapitola GISmap klient
Autor uvádí, že aplikace nabízí tyto funkce.
Nevypisuje všechny funkce, proto bych větu formuloval: "Aplikace nabízí mimo jiné tyto
funkce".

Str. 17, kapitola 5.1 a kapitola 5.2
Z uvedeného textu vyplývá, že při volání na tísňovou linku 112 volající ohlašuje jen případy,
události pro hasiče.
Myslím si, že v úvodu této kapitoly se mohl autor obecně zmínit o tísňové lince 112, k čemu
byla zřízena, kdo ji obsluhuje a pro které složky jsou na tomto tísňovém čísle události
přijímány.
Pak v kapitole 5.2 mohl autor uvést, že pro "názornost" uvede příklad vytěžení informací
z tísňového volání pro hasiče.
Z takto uvedeného textu popisuje přijetí události pro hasiče a pak v odstavci uvádí:
"Všechny tyto informace postupně operátor vypisuje do programu" Dispečer TCTV" a
následně je pošle příslušnému operačnímu středisku složky IZS datovou větou. Pokud je třeba
dalších upřesnění nebo v případě nutnosti telefonické pomoci než přijede jednotka na místo,
přepojí operátor TCTV 112 volajícího na příslušné operační středisko. Nejčastěji se tato
možnost využívá při zdravotních problémech, kdy volající potřebuje poradit jak spostiženým
do přfjezdujednotky zdravotnické záchranné služby na místo zacházet.".

Str.19, kapitola 5.3, Varianta 2
Autor uvádí nepřesnost - Moravskoslezský kraji již v této době není rozdělen na 3 sektory.

Str.24, kapitola 6
Text této kapitoly je značně nepřehledný. Autor mohl v úvodu odstavců (pasáží) uvést který
systém popisuje. Zda systém moravskoslezský nebo liberecký.

Str.67, kapitola 14
Autor nepřesně nazval "zkratku" GIS.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Nové poznatky bych spatřoval v tom, že autor je asi jedním z prvních, který se touto

problematikou zaobírá. A na základě provedené analýzy navrhuje "nový pohled" na návrh
řešení návrháře techniky, který by prováděl výběr techniky na základě "rolí" techniky.



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

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

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

pravopisných chyb).

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Tuto práci bych viděl jako základ pro doktorandskou práci, kde by bylo podrobněji

popsána a dále rozpracovaná analýza zaměřená na nové řešení návrháře techniky na základě
navržených "rolí" techniky.

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

tO.Práci hodnotím:
I přes uvedené drobné nedostatky se jedná o diplomovou práci na dobré úrovni.

Práci hodnotím: velmi dobře

Dne: ll.května 2012
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