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ABSTRAkT: V prostorách Centra Vysokého učení technického v Brně proběhl dne 23. dubna 2014 již šestý ročník odborné konference 
doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2014 (JuFoS 2014). konference se zúčastnilo celkem 57 doktorandů z vysokých škol 
nejen České republiky, ale i ze Slovenské republiky. Posláním každoročně pořádané konference Ústavem soudního inženýrství Vysokého 
učení technického v Brně, je prezentace prací, poznatků a výsledků, kterých studenti doktorského studia dosáhli. Zároveň umožňuje 
studentům z účastnických vysokých škol navázat nové kontakty a vytvořit spolupráci. Veškeré příspěvky, které byly na konferenci JuFoS 
2014 publikovány a prezentovány, byly recenzovány a vydány v plném znění na CD, které je součástí sborník anotací.

klíČoVá SloVA: konference, doktorské studium, forenzní vědy, soudní inženýrství

ABSTRACT: In the Centre of the Brno University of Technology the 6th annual of the professional Conference of Postgraduate Students 
Junior Forensic Science Brno 2014 (JuFoS 2014) was held on 23. April 2014. The conference was attended by 57 Ph.D. students from 
the Czech and Slovak universities. The conference’s mission that is annually organized by the Institute of Forensic Engineering of the 
Brno University of Technology is the presentation of students’ works, results and knowledge which students have achieved during the 
Ph.D. study. It also allows students from the participating universities to make new contacts and develop new cooperation. All the 
published and presented posts on the conference JuFoS 2014 were reviewed and published on the CD, which is the part of the Collection 
of abstracts JuFoS 2014.
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V pořadí již Vi. ročník mezinárodní odborné konference 
doktorského studia Junior Forensic science brno 2014 (JuFos 
2014), proběhl stejně jako v předešlých letech, v budově centra 
Vysokého učení technického v brně. Jednodenní konference 
pořádaná Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení 
technického v brně (Úsi Vut v brně) se uskutečnila dne 23. dubna 
2014 pod záštitou primátora statutárního města brno bc. romana 
onderky, mba, ředitele Úsi Vut v brně doc. ing. aleše Vémoly 
Ph.d. a za podpory asociace znalců a odhadců české republiky 
(aZo čr). cílem pořádané konference je umožnit studentům 
prezentovat své výsledky a poznatky, diskutovat o nich s kolegy 
z jiných vysokých škol, seznámit se s pracemi jiných studentů 
doktorského studia, navázat novou spolupráci a vzájemně si předat 
informace z oboru. Zahájení konference se uskutečnilo v barokní 
aule, kde se úvodního slova ujal nejprve rektor Vut v brně 
prof. rndr. ing. Petr Štěpánek, csc., který promluvil o současném 
dění na Úsi Vut v brně, společně s vizemi pro budoucí rozvoj 
jak studia, tak pořádané konference. slovo bylo následně předáno 
řediteli Úsi Vut v brně, doc. ing. aleši Vémolovi, Ph.d., který 
promluvil o významu a úrovni konference JuFos 2014.

konference byla rozdělena do osmi sekcí, ve kterých bylo 
představeno celkem 57 odborných příspěvků. Jednotlivé sekce 
byly vedeny odbornými garanty, kteří dohlíželi na dodržení vysoké 
úrovně prezentací a výběru nejlepších příspěvků:

 • oceňování nemovitostí – 21 příspěvků, odborný garant 
ing. milan Šmahel, Ph.d.

 • analýza silničních nehod – 16 příspěvků, odborný garant 
ing. albert bradáč, Ph.d.

 • Výkon znalecké činnosti (1 příspěvek), oceňování 
majetku (3 příspěvky) a Vady a poruchy (4 příspěvky) – 
odborný garant doc. ing. robert kledus, Ph.d.

 • Forenzní ekotechnika: les a dřeviny – 5 příspěvků, 
odborný garant doc. ing. Pavel alexandr, csc.

 • rizika a bezpečnost – 4 příspěvky, odborný garant  
doc. ing. Vladimír adamec, csc.

 • kriminalistika – 3 příspěvky, odborný garant  
prof. Phdr. Jiří straus, drsc.

mezi sekce s největším počtem příspěvků se v letošním roce 
opět zařadily sekce analýza silničních nehod a oceňování 

89

VI. ročník odborné konference doktorského 
studia Junior Forensic Science Brno 2014
the 6th Annual of the Professional conference of the Postgraduate students 
Junior Forensic science Brno 2014

Ing. Barbora Schüllerová
Ing. Pavel Maxera

Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

Ing. Barbora Schüllerová, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno, e-mail: barbora.schullerova@usi.vutbr.cz
Ing. Pavel Maxera, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno, e-mail: pavel.maxera@usi.vutbr.cz
Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno, e-mail: vladimir.adamec@usi.vutbr.cz



Zprávy Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
News of the Institute of Forensic Engineering Brno University of Technology

902-32-3 ROČNÍK 25 – 2014

nemovitostí. konference měla tu čest přivítat hosta ze zahraničí, 
pana prof. ing. karola baloga, Phd. ze slovenské technologické 
univerzity v bratislavě, materiálově technologické fakulty se 
sídlem v trnavě,. V pořadí již šestého ročníku konference se stejně 
jako v předešlých letech zúčastnili studenti z různých vysokých 
škol české a slovenské republiky:

 • Vysoké učení technické v brně, Ústav soudního inženýrství: 
46 doktorandů,

 • Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební: 
4 doktorandi,

 • Policejní akademie čr v Praze, Fakulta bezpečnostně 
právní: 2 doktorandi,

 • české vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní: 
2 doktorandi,

 • univerzita Palackého v olomouci, Právnická fakulta: 
1 doktorand.

 • slovenská technická univerzita v bratislavě, materiálově 
technologická fakulta se sídlem v trnavě: 1 doktorand.

s ohledem na počet účastníků v jednotlivých sekcích probíhala 
konference celkem ve třech jednacích místnostech, které byly 
rozděleny dle zaměření prezentovaných příspěvků. První jednací 
místnost byla tvořena početnou sekcí Analýza silničních nehod 
a sekcí Kriminalistika. Ve druhé jednací místnosti probíhaly 
prezentace příspěvků pro sekci oceňování nemovitostí a ve třetí 
jednací místnosti se postupně dle časového harmonogramu 
vystřídaly sekce Výkon znalecké činnosti, oceňování majetku, Vady 
a poruchy, Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, Rizika a bezpečnost.

V průběhu konference mohli účastníci navštěvovat prezentace 
v jednotlivých jednacích místnostech a získat tak nové informace 
a zkušenosti nejen z oblasti jejich odborného zaměření. Přednesené 
příspěvky byly hodnoceny odbornými garanty sekcí, kteří na závěr 
vybrali z každé jednací místnosti tři nejlepší. autoři nejlépe 
hodnocených příspěvků získali při příležitosti slavnostního 
zakončení konference ocenění.

V sekci oceňování nemovitostí byl za nejlepší příspěvek oceněn 
student Úsi Vut v brně Ing. Jindřich Novák za svůj příspěvek 
Porovnání ceny zdiva POROTHERM 44 na českém trhu, kde si 
autor článku kladl za cíl poukázat na problém stanovení tržní ceny 
stavebních prací v soudně znalecké praxi. Jako ukázku porovnal 
ceny zdiva Porotherm 44 za 1 m2 a to s ohledem na jeho 
široké zastoupení na našem trhu. V úvodní části se autor věnoval 
popisu možnosti stanovení tržních cen ve stavebnictví, které 
může znalec využít, v dalších kapitolách se zabýval jednotlivými 
možnostmi stanovení těchto cen, kterými jsou například stanovení 
ceny pomocí srovnání nabídky na trhu, rozpočtářských programů, 
hodinové zúčtovací sazby nebo využití dat českého statistického 
úřadu. Výsledkem příspěvku je graf, na kterém jsou vyneseny ceny 
zjištěné jednotlivými způsoby, kde je patrný rozdíl mezi minimální 
a maximální cenou na trhu v řádu stovek korun a závěrečné 
doporučení pro znaleckou praxi.

druhým oceněným příspěvkem studentky Úsi Vut v brně 
v sekci oceňování nemovitostí se stal příspěvek Ing. Dariny 
Tauberové na téma Fuzzy logika a její využití v oceňování 
nemovitostí. autorka článku měla snahu přiblížit význam a možné 
nové využití matematických přístupů v oblastech oceňování 
nemovitostí, jako je teorie fuzzy množin a fuzzy logika, které 

nejsou tak často ve znalecké a odhadcovské praxi využívány. 
V článku autorka upozornila na možnost pracovat s vágními daty, 
kdy nedochází k idealizaci skutečnosti a odklonu od reality a kdy je 
možno díky fuzzy logice převádět vágní výrazy do čísel, se kterými 
je možno provádět logické operace, vedoucí k požadovanému 
výsledku. článek byl doplněn o jednoduchou demonstraci případu 
a v závěru bylo popsáno možné široké využití fuzzy logiky 
například v predikování vývoje realitního trhu.

Ing. et Ing. lucie Rašovská z Úsi Vut v brně byla třetí oceněnou 
studentkou v sekci oceňování nemovitostí, její příspěvek se 
věnoval Právu stavby. Ve svém příspěvku se autorka zaměřila 
na důležitý právní institut práva stavby, který byl znovu zaveden 
do českého právního řádu. Příspěvek tak byl věnován aktuálním 
a praktickým informacím, které se této problematiky týkají a jsou 
spjaty s řešeným institutem, konkrétně co pojem práva stavby 
všeobecně představuje, jak institut práva stavby vzniká nebo 
zaniká, jaká jsou práva vlastníka pozemku a stavebníka. článek 
se také zaměřil na budoucí předpoklad praktického využití práva 
stavby včetně názorných příkladů, jak se postupuje či by se mělo 
postupovat v určitých situacích, kdy se stavební právo užije.

Za sekci analýza silničních nehod byl nejlépe hodnocen 
příspěvek Ing. et Ing. Martina Bilíka a Ing. Arnošta kuřete z Úsi 
Vut v brně, kteří se ve svém článku věnovali tématu Rozbor 
tachografického kotoučku vozidla VOLVO. tachografický 
kotouček, který byl vyhodnocován, obsahoval záznam z konkrétní 
dopravní nehody a stal se tak příkladem práce na znaleckém 
posudku. V článku autoři obsáhli obecný úvod do problematiky 
rozboru tachografických kotoučků, stručnou charakteristiku 
analogových tachografů a rozbor tachografických kotoučků, 
vyšetřovacích pokusů a znaleckého experimentu.

dalším úspěšným studentem byl Mgr. Zdeněk Marek z Policejní 
akademie čr v Praze, fakulty bezpečnostně právní. autor přednesl 
v rámci sekce kriminalistika svůj příspěvek na téma Nové možnosti 
v kriminalistické identifikaci osob. Příspěvek vznikl za účelem 
doplnění série článků o možnostech prostorové digitalizace 
ve forenzní praxi a k publikaci získaných výsledků praktické části 
prováděného subvýzkumu. V příspěvku se autor zaměřil na oblast 
digitalizace obličeje osoby jakožto jednoho z hlavních vnějších 
identifikačních a relativně stálých znaků osob, vedoucích k jejich 
ztotožnění. autor upozorňuje na výhody zavedení 3d digitalizace 
obličeje osoby, které by přineslo do praxe více informací s širokým 
vyžitím. Zhodnocení proběhlo na základě provedeného půlročního 
výzkumu, v jehož průběhu byly provedeny první kroky k vytvoření 
digitalizačního systému osob s popsanými výsledky.

Mgr. Miroslav Němec, rovněž z Policejní akademie čr v Praze, 
fakulty bezpečnostně právní byl třetím oceněným studentem v sekci 
analýza silničních nehod, který vystoupil s příspěvkem pod názvem 
Některé aspekty výzkumu jízdy osobních vozidel v obci. autor 
se v příspěvku zaměřil na vzájemnou interakci subsystému řidiče 
osobního vozidla a subsystému vnějšího dopravního prostředí, kde 
se konkrétně věnoval měření rychlosti řidičů osobních vozidel v obci 
a z toho vyplývajících negativních aspektů typických pro české 
dopravní prostředí. Výsledky uvedené v příspěvku jsou součástí 
výzkumu, jehož cílem je ověření a následné předání odborné 
veřejnosti zjištěné poznatky a určitým způsobem podnítit diskuzi 
využitelnosti získaných dat s následnou implementací výsledků 
do cílů, nástrojů a systému bezpečnosti silničního provozu.
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Za třetí jednací místnost byl ze sekce Vady a poruchy oceněn 
student Úsi Vut v brně Ing. et Ing. Petr Bílek který se společně 
se spoluautorkou Ing. Terezou komárkovou z fakulty stavební 
Vut v brně zúčastnil konference s příspěvkem na téma Výroba 
transparentních zkušebních vzorků s drátky pro ověřování 
nedestruktivních zkušebních metod. Příspěvek byl zaměřen 
na drátkobetony jako stavební materiál. konkrétně byla v rámci 
příspěvku řešena problematika technologického postupu výroby 
zkušebních vzorků pro zkoušení nedestruktivních diagnostických 
metod, kterou se zabývá Ústav stavebního zkušebnictví Vut 
v brně, kde byla volena varianta výroby transparentních zkušebních 
těles z epoxidové pryskyřice a plniva, které tvořily skleněné 
fragmenty různých frakcí. Vytvořené vzorky umožnily sledovat 
a posuzovat rozložení drátků a jejich orientaci. Po další činnosti, 
kdy byla pryskyřice smíchána s tvrdidlem a byla zalita zkušební 
tělesa, došlo k exotermické reakci a vzniku pórů s následným 
posouzením, zda zkušební tělesa splnila zadané požadavky.

Za sekci oceňování majetku byl oceněn Ing. Milan Svozil 
s příspěvkem věnovaným problematice Vyčíslení majetkové 
újmy dopravce v důsledku totální škody na vozidle a poškození 
přepravovaného nákladu. autor se ve svém příspěvku zaměřil 
na nezaviněné dopravní nehody, kdy má poškozený nárok 
na náhradu celkové majetkové újmy, která mu byla způsobena. 
V rámci příspěvku byl představen postup kompletního vyčíslení 
celkové majetkové újmy dopravce, která může nastat v důsledku 
totální škody na přípojném vozidle a poškození přepravovaného 
nákladu. Zároveň byly uvedeny případové studie jednotlivých 
problémových situací při vyčíslení majetkové újmy.

cenu si odnesl i Ing. Jozef Horváth z materiálově technologické 
fakulty stu se sídlem v trnavě, který se svým příspěvkem 
Posúdenie požiarneho nebezpečenstva rozvíreného prachu 
z drevných peliet zastupoval sekci rizika a bezpečnost. Příspěvek 
byl vytvořen společně s Ing. Ivonou Šimoníkovou z fakulty 
bezpečnostního inženýrství VŠb-tu v ostravě. autoři ve svém 
příspěvku poukazují na riziko vzniku nebezpečných situací 
ve spojení s biomasou ve formě pelet, kdy byl vybrána mezi 
nejčastěji se vyskytující rizika požár způsobený samovznícením, 
vznik nebezpečných chemických látek při skladování a tvorba 

nebezpečných prachových částic. Příspěvek byl zaměřen na analýzu 
prachových částic vznikajících při přepravě a manipulaci 
s biopalivem ve formě pelet, kdy byly z forenzního přístupu 
simulovány podmínky, při kterých došlo k iniciaci prachu 
a následnému výbuchu. Výsledky měření na čtyřech různých 
vzorcích prachu poukázali, že minimální teplota vznícení prachu 
závisí na množství rozvířeného prachu v atmosféře a na tlaku, 
jakým je dřevěný prach rozvířen. cílem příspěvku bylo poukázat 
na význam rozvoje preventivních opatření požární ochrany.

slavnostní zakončení konference proběhlo opět v honosné 
barokní aule centra Vut v brně, kde závěrečnou řeč pronesl ředitel 
Ústavu soudního inženýrství v brně doc. ing. aleš Vémola, Ph.d., 
který zhodnotil průběh celé konference JuFos 2014. Poděkování 
patřilo všem účastníkům, organizátorům a sponzorům, kteří se 
na průběhu konference podíleli.

V rámci konference byl vydán tištěný sborník anotací, jehož 
součástí je i cd s plným zněním recenzovaných článků; pro 
případné zájemce je sborník k dispozici u organizátorů na Úsi 
Vut v brně. informace o konferenci jsou rovněž přístupné 
na webových stránkách www.jufos.cz. Zájemci zde naleznou 
informace o jednotlivých sekcích, autorech příspěvků, kontakty 
na organizátory a případně i inspiraci pro spolupráci ve výzkumné 
činnosti v některé z forenzních disciplín.

V pořadí celkem šestý ročník odborné konference doktorského 
studia JuFos 2014 lze zhodnotit jako velmi úspěšný a přínosný pro 
všechny zúčastněné. konference proběhla v přátelské atmosféře, 
která umožnila účastníkům navázat nové kontakty ve formě 
spolupráce a získat nové poznatky a informace v oborech forenzních 
věd. Velice rádi bychom tímto poděkovali všem zúčastněným 
za jejich příznivý přístup ke konferenci se snahou nadále zlepšovat 
úroveň nejen této konference, ale i vzdělávání budoucích vědeckých 
pracovníků a odborníků v oblastech znalectví. Zároveň bychom 
rádi poděkovali Úsi Vut v brně a aZo čr, že nám umožnili 
konferenci JuFos 2014 uspořádat. rovněž děkujeme primátorovi 
statutárního města brna bc. romanu onderkovi, mba za převzetí 
záštity nad konferencí JuFos 2014 v brně. dalším ročníkům 
konference přejeme mnoho úspěchů a navázání snahy o zvyšování 
její odborné úrovně.


