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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Ve čtvrté části svého miniseriálu nás autoři seznamují se situací ohledně registračních značek
vozidel v rámci zemí „ke konci abecedy“ a zároveň nabízí celou řadu srovnávacích přehledů
včetně názorných map. Indikativně je přitom zmíněna i nová členská země Unie
– Chorvatsko. Z důvodu toho, že materie již byla zpracována, jsou v textu ponechány zmínky
o komplikované situaci ve Spojeném království.
Je třeba opět konstatovat, že předkládaný přehled je podle mého názoru prakticky
vyčerpávající a v případě některých zemí se jedná v češtině opět o průkopnický počin.
Nejedná se přitom o suchopárné výčty, ale o text, prokládaný zajímavostmi, které se
k tématu vztahují. Španělsko je zemí, které udrželo svůj model prakticky 100 let, než
vyčerpalo možné kombinace. Již zmíněné Spojené království zase představuje množství
odlišných variant podle jednotlivých zemí (Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko a další
území).
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