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Autor se věnuje v diplomové práci právním předpisům v národní a mezinárodní dopravě a jejich 

dopadů do praxe. V první části práce je čtenář seznámen s pojmy a dále jsou osvětleny základní normy 

pro provozování silniční dopravy. V další kapitole jsou rozebrány všechny klíčové právní dokumenty 

pro provozování mezinárodní silniční dopravy. Dále autor logicky navazuje shrnutím dopadů všech 

právních norem na dopravce, jak po stránce administrativní tak i ekonomické. V další kapitole se autor 

snaží provést analýzu těchto právních norem s cílem najít nejefektivnější nabídku přepravy zboží po 

silnicích.  V poslední části autor předkládá návrhy optimalizace silniční dopravy s cílem snížit náklady 

na přepravu zboží. 

Z výše uvedeného vyplývá, že diplomová práce je logicky členěna. Popisná část práce je zpracována 

velmi dobře, po jazykové a stylistické stránce také nelze autorovi nic vytknout. Práce však nemá 

jednoznačně a především dostatečně úzce stanovený cíl. Po formální stránce lze autorovi vytknout 

neuvedení použitých metod v úvodu práce a nečlenění seznamu literatury podle abecedy. 

Analytická část včetně návrhů optimalizace mezinárodní silniční dopravy je však zpracována velmi 

slabě. Pouhé navrhnutí zrušení zákazu jízd kamionů v pátek a analýza optimálního počtu řidičů 

v kamionu dle doby přepravy dle mého názoru nesplňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Autor měl analytické části práce věnovat více pozornosti a poté by bylo možné tuto práci hodnotit 

velmi kladně. S ohledem na výše uvedené hodnotím klasifikací velmi dobře minus.   

Otázky: 

1. Lze odhadnout dopad příp. reakci dopravců na zavedení dynamického (rozdílná výše mýtného 

dle času) výkonového zpoplatnění rychlostních komunikací ? 

2. Jak probíhá úprava multilaterálních smluv v mezinárodní silniční dopravě ? 

3. Dochází v posledních 10ti letech k zvyšování počtu zemí zapojených do mezinárodních smluv 

platných v mezinárodní dopravě ? 

4. Která z Vámi uvedených mezinárodních smluv nejvíce pomohla k efektivnější přepravě zboží 

po silnici?  
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