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Bc. Jakub ZVONAŘ
Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace
technologií pro příjem tísňového volání.
Je popis provozu a modernizace informačních systémů a telefonního
centra tísňového volání a porovnání využitelnosti s ostatními linkami v ČR
a jednotné linky v EÚ.
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:
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Připomínky a otázky k obhajobě:
1. K jakým kapitolám patří grafy č. 1 – 9?
2. Na základě čeho lze tvrdit, že informovanost o jednotné lince je v ČR oproti EU
nadprůměrná?
3. Co to je GIS a popište jeho princip a strukturu?
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