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• Dodavatel:  Sdružení pro dopravní telematiku 

• Řešitel:  Roman Srp 

• Řešitelský tým: Roman Srp, Ondřej Zaoral, Jiří  
   Matějec, Jan Kotík, Milan Sliacky, 
   doc. Pavel Hrubeš 

• Externí hodnotitelé: Martin Chval, Zbyněk Proška 

• Časový rámec: 1.9.2013 – 31.12.2014 

• Finanční rozměr: 1.574.680,- Kč 

 

 

 

 

Základní informace 



 

• Výstupy celého projektu mají obsahovat v tematických 
oblastech a ve Výsledcích 1 – 12 zpracovanou 
metodiku pro zavedení a dlouhodobou udržitelnost 
interoperability EOC.  

• Metodikou se rozumí pracovní postup nebo soubor 
doporučených praktik a postupů. 

• Dílčí výsledek projektu proto může mít podobu 
analytického či metodického dokumentu, příručky, 
pokynu, informace, sdělení nebo doporučení v rozsahu 
odpovídajícímu alokovanému pracovnímu úsilí 
řešitelského týmu. Informace uváděné ve výsledcích 
mají být stručné a konsistentní. 

• Nad rámec zadání jsou součástí Výsledků projektu 
shromážděné informační zdroje a podklady a také 
seznam pojmů a zkratek. 

 

 

 

Výsledky 



 

• Každý výsledek je podroben internímu hodnocení 
některého člena hlavního řešitelského týmu a také 
externímu hodnocení experta stojícího mimo hlavní 
řešitelský tým. Obě hodnocení budou součástí 
výsledků projektu bez ohledu na to, do jaké míry názor 
oponentů bude ze strany řešitelského týmu 
akceptován. 

• Výsledek v konečné podobě a posudky hodnotitelů 
budou společně předloženy MD ČR. Kromě toho se 
předpokládá jejich projednání v rámci Koordinační 
skupiny ministra dopravy pro přípravu národního 
standardu EOC, kde mohou sloužit jako podpůrný 
metodický materiál pro činnost této koordinační 
skupiny.  

• Tím budou Výsledky aktivně zapojeny do procesu 
standardizace EOC v ČR. 

 

 

Řízení kvality  a použití výsledků 



Akronymy 

výsledků 1 – 12 projektu 

 • 1  Precedentní principy 

• 2  Rozdělení rolí 

• 3  Min. požadavky n Standard a postup st. 

• 4  Udržitelnost 

• 5  Postup standardizace 

• 6  Dopady směrnice ITS 

• 7  Systémová opatření ČR 

• 8  Vynucení v praxi 

• 9  Přizpůsobení ČR a EU 

• 10  Návrh propojení 

• 11  Uznávání dokladů 

• 12  Postupný rozvoj 

2013 

2014 



Odkaz 

na hotové výsledky 

 

Výsledek 1 a jeho hodnocení hodnotitelem: 
 
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_yzxGSBYuC
eFpOZ1V3eVZVRDA&usp=sharing  

 

Výsledek 2 a jeho hodnocení hodnotitelem: 
 
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_yzxGSBYuC
ZTZCY0o3X182OUU&usp=sharing  

 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_yzxGSBYuCeFpOZ1V3eVZVRDA&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_yzxGSBYuCeFpOZ1V3eVZVRDA&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_yzxGSBYuCZTZCY0o3X182OUU&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_yzxGSBYuCZTZCY0o3X182OUU&usp=sharing


Děkujeme za pozornost! 

Roman Srp 

r.srp@sdt.cz 

www.sdt.cz  


