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Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Diplomant předkládá obsahově zajímovou práci, která poměrně detailně mapuje aktuální situaci v oblasti uplatnění ITS na dálniční síti v ČR. Předložená 

práce je dobře čitelná, text je přínosně doplněn velkým množstvím grafiky (kvalita některých obrázků by mohla být lepší). V práci postrádám alespoň 

stručné porovnání současného stavu se zahraničním (zejména s vyspělými zeměmi). V textu jsou zastoupeny drobné překlepy (např. poslední odrážka na 

straně 48), gramatické chyby (např. poslední věta v kapitole 3.1, první odstavec na straně 88). V práci nejsou vůbec uvedeny ekonomické aspekty 

jednotlivých opatření, tato část by byla určitě zajímavá a přínosná.

1. Můžete alespoň stručně uvést porovnání aktuálního stavu a budoucího vývoje s vyspělými zeměmi v Evropě? 2. Které z navrhovaných opatření ITS 

považujete za nejvíce ekonomicky náročné a budou na něj k dispozici finanční prostředky? 3. Simulace liniového řízení - v jaké fázi připravy je tato 

záležitost a bude se realizovat?
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