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Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Práce je na dobré odborné úrovni. Zaznamenal jsem jen několik terminologických chyb a používání zkomolených anglikanismů ("line holl"). Z hlediska 

formálních náležitostí bych vytkl nestandardně široký dolní okraj stránek. Taktéž mohl autor lépe pracovat s formátováním textu (použití tučného textu či 

kurzívy) v dlouhých pasážích souvislého textu. Na str. 14 je otázkou, zda je pojem "volně ložený náklad" použit správně, když autor zdůrazňuje, že se 

používají jen valníková vozidla. Na str. 31 dole: u hodnoty výšky nepůjde o výšku vozidla, ale o výšku v nástavbě vozidla - tj. ložnou výšku. Na str. 32 

nahoře: údaj 3,6 LDM asi nebude správný, když autor hovoří o návěsu.

(1) Na str. 21 ve druhém odstavci hovoříte o stahování dat z "přístroje" ve vozidle. O jakém "přístroji" to hovoříte? (2) Na str. 22 nahoře hovoříte o 

kontrole nepřekročení užitečné hmotnosti. Jaké možnosti, kromě kontroly hodnoty uvedené v CMR, řidiči mají? (3) Používáte e-CMR? (4) Na str. 31 

hovoříte o koeficientu "1400". Vysvětlete ho.
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