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otázky k obhajobě diplomové práce:

Hlavníslabinou stávajících dopravních informačních systémů je zpoždění informace v centru (NDIS).
Nebylo by vhodné, aby NDIS vydal prvníobecně varující informaci ihned po přijetí prvnízprávy o
nehodě a následně ji zpřesnil?

Plošná instalace informační tabulí se jevíjako neekonomická. Jsou ale místa, kam je nutno tabuli
umístit ihned a bez ohledu na náklady. o jaká místa jde?

V rozboru uvádíte montáž jednotek eCALL/RadioHelp do noých vozů jako náklad. Nebude to spíše tak,
že bude tato položka zahrnuta do ceny Vozu a zaplatí ji zákazník?

Práci doporučuji - nedeperuá*ji* k obhajobě' (xnehodícíse škrtněte)
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Slovní hodnocení diplomové práce:

Téma diplomové práce je zvoleno vhodně a zabývá se aktuální a hojně diskutovanou problematikou zlepšování

bezpečnosti silničního provozu a účastí informačních a telekomunikačních systémů V tomto procesu - vše

v návaznosti na ekonomické zhodnoceníjednotlivých cest.

Úvodní část práce je poměrně velmi rozsáhlá, zabývá statistikami bezpečnosti provozu zrŮzných zdrojů a
současným stavem předávání dopravních informací. Vzhledem ke konstatování velmi malého efektu těchto

metod nemusela být tato část tak podrobná. Na druhé ale straně představuje zajímavý souhrn informací o stavu

a efektivitě současně používaných metod. Byla zde také správně identifikovaná hlavníslabina, která je společná

pro všechny dosud využívané systémy - zpoždění informacív NDlC nebo jiném centru.

V klíčové části práce se autorka věnuje blízké budoucnosti, kdy v roce 20]_5 bude zahájeno celoevropské

zavádění bezpečnostního systému eCALL a to (pravděpodobně) ve spojení se systémy Radio-Help a RDS-TMC'

Technologie systému eCALL je popsaná poměrně povrchně, uvítal bych například tabulku základní zpráv

systému. Na druhé straně pro následný ekonomický rozbor to není na závadu. Také autorka poněkud

bagatelizuje možný negativní dopad systému eCALL na soukromí řidičů a cestujících (ten nepochybně a z principu

věci bude) a nespoko]enost, která Z tohoto pravděpodobně vzejde.

V ekonomickém rozboru se autorka věnuje mj. porovnání systému informačních tabulía systému eCALL. Náklady

na zavedení a následnou údržbu informačních tabulíjsou, při jejich současné pořizovací ceně, enormní - a to i

tehdy, pokud je uvažováno smysluplné osazení jen dálnic a rychlostních silnic' Je ovšem fakt, že pro některé

aplikace budou informační tabule nadále nutné - především pro řízení městských okruhů, kritických míst na

komunikacích a všude tam, kde je nutno informovat řidiče již dnes a nelze čekat na zavedení nových systémů'

Ekonomický rozbor zavedení systému eCALL je proveden s využitím dostupných informací a je provedeno pro

více variant zavádění systému. Je také ošetřen poněkud spekulativní odhad poklesu nehodovosti. Autorka si

tuto skutečnost uvědomuje a uvádí výpočet soptimistickým a pesimistickým odhadem vývoje nehodovosti.

V závěru ekonomického rozboru by bylo vhodné uvést přehlednou soustavu tabulek pro ilustraci závěrů celé

práce.

Velmi kladně je možno hodnotit rozsáhlý seznam literatury a celkovou úroveň zpracování práce.

Podpis oponénta diplomové práce
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