
 
 

 

Oponentní posudek disertační práce  

Studijní program:  P3917         SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 
Studijní obor:  3917V001   SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 
Uchazeč:  Ing. Pavel Maxera 

   Název disertační práce:  Analýza chování řidiče při řešení situací spojených 
s přecházením chodců přes vozovku 

    Školitel: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. 
Oponent:  Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D. 

  Článek 46 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně: 
   Oponent se v posudku vyjádří zejména:  

a) k aktuálnosti tématu disertační práce,  
b) zda disertace splnila stanovený cíl,  
c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertace s uvedením konkrétního přínosu doktoranda,  
d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru,  
e) k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni,  
f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona, 
g) zda student prokázal nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje 

nebo nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez tohoto závěru je 
posudek neplatný. 

Hodnocení laskavě proveďte textem a dále písmenem X do odpovídající šedé buňky. 

 
1. Forma disertační práce ve smyslu čl. 42 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu  

VUT v Brně: 
a) samostatná práce zpracovaná podle čl. 42 odst. 2 a 4*) Studijního a zkušebního řádu 

VUT v Brně, obsahující výsledky řešení vědeckého úkolu, nebo  X 

b) tematicky uspořádaný soubor uveřejněných prací.  

Ano  Jsou-li v souboru uveřejněných prací dle písm. b) práce, jichž je 
doktorand spoluautorem, je vymezen podíl doktoranda a je doložen 
prohlášením spoluautorů o jeho přínosu k jednotlivým pracím? Ne  

  
2. Aktuálnost námětu disertační práce  

X  Práce je velmi aktuální   … aktuální   … není aktuální 

Zdůvodnění: Není žádných pochyb o tom, že je třeba v oblasti víceméně metodologicky 
daného rámce „Analýzy dopravních nehod“ zpřesňovat hodnoty vstupních veličin a hledat co 
nejtěsnější korelaci a závislosti mezi veličinami, tak aby řešení znalce poté bylo co 
nejpřesnější a co netransparentnější. Konkrétně jde v daném případě o to, že se stanovením 
hodnoty reakční doby, resp. rozsahu jejího technicky přijatelného rozmezí, se znalec „nějak“ 

                                                 
*) (2) Disertační práce se člení zejména na tyto části: 

a) přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertační práce, 
b) cíl disertační práce, 
c) výsledky disertační práce s uvedením nových poznatků, jejich analýzu a jejich význam pro realizaci v praxi 

nebo pro další rozvoj vědního oboru, 
d) seznam použité literatury, 
e) seznam vlastních prací vztahujících se k tématu disertační práce, 
f) souhrn v českém a anglickém jazyce zpravidla v rozsahu jedné strany. 
Součástí disertační práce může být rovněž dokumentace inženýrských nebo uměleckých děl.  

  (4) Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. 
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potýká při řešení naprosté většiny dopravních nehod. Tedy potřeby praxe jsou jak ve 
vztahu k četnosti výskytu potřeby stanovení reakční doby řidiče, tak ve vztahu 
k přesnějšímu vymezení hodnot reakční doby velmi silné. 
I když k danému tématu bylo v ČR i v zahraničí provedeno nesčetné množství měření a bylo 
publikováno mnoho prací, dopady těchto prací do každodenní praxe znalců jsou zatím 
bohužel nevelké. Tuzemští znalci převážně i v roce 2021 používají rozsahy reakční doby, 
které byly zjištěny v roce 1977 firmou Daimler – Benz, a to na základě provedených 4000 
měření, kdy podnětem k reakci pro řidiče bylo rozsvícení brzdových světel u vepředu 
jedoucího vozidla. Avšak typy podnětů i jejich intenzita jsou pro řidiče v silničním provozu 
přirozeně nepoměrně širší, než je „nějaké víceméně očekávané rozsvícení brzdových světel“. 
Na straně druhé, i pro výše popsaný typ podnětu jsou na základě statistického vyhodnocení 
výsledků měření (Gaussovo rozdělení) meze reakční doby značně široké (např. 0,79 – 1,89 s), 
tedy téměř nepoužitelné pro dosažení jednoznačnějšího řešení, resp. pro dosažení jasného 
výroku o možnosti zabránění střetu. Znalec si často z daného intervalu intuitivně vybere 
nějakou hodnotu reakční doby, které „věří“, aniž je schopen svou volbu, resp. svou „víru“ při 
stanovení této hodnoty nějak seriózně zdůvodnit.  
Soudní inženýrství je vědní technický obor, přirozeně bude lépe, pokud „u bílých míst“ na 
mapě našeho oboru nahradíme „víru“ konkrétními znalostmi o souvislostech a seriózními 
vstupními údaji. Ale tak to prostě dosud i v našem oboru je, protože ani zdaleka nemáme 
všechna „bílá místa“ dostatečným způsobem prozkoumána a občas i vědci či znalci nezbývá 
než „věřit“, ať již si to přiznává či nikoli.  
Oponent se například setkal s případem přejetí ležících chodce, kdy při známé dohledové 
vzdálenosti stanovené při vyšetřovacím pokusu a pro stejný noční výjev tři různí znalci 
použili tři různé reakční doby, kterým „věřili“, a to 1,2 s, 1,6 s a 1,89 s. Každý z nich dostal 
kvalitativně jiný výsledek ohledně možnosti zabránění střetu ze strany řidiče z rychlosti jízdy 
50 km/h (prostřední ze znalců uvedl, že sice nebylo možno dobrzdit, ale bylo možno se ve 

zbytkové rychlosti těsně vyhnout). 
Tedy ano, zkoumání reakční doby v závislosti na různém typu a intenzitě podnětu je velmi 
důležité. V současné době je k dispozici měřicí technika na úplně jiné úrovni, než například 
v již zmíněném roce 1977 a je tedy logické, že existuje „zdravá snaha“ využít možností, které 
pro pochopení zákonitostí ohledně seriózního stanovení reakční doby nabízí např. tzv. 
„eyetracker“, vozidlová telemetrie, externí měřicí technika a moderními programy pro 
zpracování dat. Z výše uvedených důvodů je téma disertační práce velmi aktuální. 
 

3. Splnění cílů disertace 

x  Disertace splnila cíl   Disertace splnila cíl částečně   Disertace nesplnila cíl 

Zdůvodnění:  Doktorand ve smyslu zadání diplomové práce naplnil všechny dílčí úkoly (tedy 
získání poznatků o chování … a objasnil jak posuzovat nebezpečnost … a jak lépe hodnotit 
…), viz „Zadání disertační práce“, odstavec „Cíle dizertační práce“. Na základě rozvahy na 
straně 44 DP dále doktorand na straně 46 DP definuje v souladu se zadáním práce tři 
konkrétní cíle řešení.  
 

4. Postup řešení problému a výsledky disertace  

  vynikající   Nadprůměrné X  Průměrné   Podprůměrné   Slabé 

Zdůvodnění:  
Doktorand měl jasný úkol technického charakteru, využil víceméně zavedenou měřicí 
techniku i metodiku. Doktorand zvolil přiměřené postupy, které vedly k naplnění cílů práce, 
výsledky zpracoval pečlivě, přehledně a srozumitelně. 
Zavedení koeficientu nebezpečnosti jízdní situace „K“ (viz strany 13 a 116) je na jedné straně 
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logické, ale na straně druhé je třeba uvést následující připomínky:  
Daný koeficient „K“ neřeší komplexním způsobem nebezpečnost dopravní situace jako 
takovou, ale spíše je jen určitým kinematickým pohledem na tuto problematiku, kdy 
doktorand v podstatě logicky dává do poměru tzv. dráhu dispoziční a dráhu zábrzdnou. To 
však není vše, řidič mimo možností zastavení před koridorem pohybu chodce vnímá i typ 
objektu, jeho polohu, charakter interakce i způsob pohybu chodce, resp. jiného dopravního 
objektu obecně. Například řidič bude ve stejné vzdálenosti od přechodu pro chodce „S1“ jinak 
vnímat vyhrocenost dopravní situace, kdy sportovně založený mladší muž bude mít s řidičem 
oční kontakt, poběží zprava přes vozovku a bude zjevné, že „vyklidí“ vozidlu jízdní pruh ještě 
před příjezdem vozidla ve srovnání se situací, kdy například dítě či starší člověk pomalejší 
chůzí bez očního kontaktu pomaleji vstoupí na přechod pro chodce na stejnou vzdálenost „S1“ 
a zjevně jízdní pruh vozidlu včas „nevyklidí“. Tedy kinematický pohled na vyhrocenost, resp. 
nebezpečí dopravní situace není vše ….., ale to jen na okraj. Jedná se spíše o vysvětlení 
pohledu oponenta na rozdíl mezi kinematickým a komplexním pohledem (jak to vnímá řidič) 
na míru nebezpečnosti dopravní situace.  
Oponent se poněkud podivuje nad volbou brzdného zpomalení 5,8 m/s2 při definici 
koeficientu „K“. Jedná se sice o dosud tzv. zákonnou minimální hodnotu brzdného 
zpomalení, aby nějaký typ osobního automobilu mohl být připuštěn v ČR do silničního 
provozu, avšak dané hodnota je „archaická“ a splňovala tuto vozidla typu Š 100, Wartburg 
353 či Moskvič. Hodnota tzv. „zákonného“ brzdného zpomalení 5,8 m/s2 nebyla novelizována 
snad 50 let. Současné moderní automobily dosahují na suchém nespádovaném živičném 
povrchu brzdného zpomalení nezřídka přes 10 m/s2, tedy běžně téměř dvojnásobných hodnot, 
než doktorand ve svém vztahu (1) na str. 116 uvažuje. Oponent však vůbec netvrdí, že vlastní 
způsob kinematické definice koeficientu nebezpečnosti jízdní situace „K“ je nesprávný. Jde 
spíše o to, že volbou brzdného zpomalení například kolem 9,0 m/s2 a současně volbou reakční 
doby tr = cca 0,8 s by onen koeficient „K“ dosahoval určité řekněme „kalibrační“ hodnoty K 
= 1, právě pro ty reálné situace, kdy řidič dokáže „tak - tak“, tedy mezním způsobem zastavit 
před koridorem pohybu chodce, jinými slovy koeficient K = 1 by vcelku rozumným 
způsobem rozhraničoval případy, kdy ještě lze a kdy již nelze před koridorem pohybu chodce 
REÄLNĚ zastavit. Pokud totiž znalec použije pro „svůj případ“ reálnější hodnoty zpomalení 
a dílem i reakční doby, než obsahuje definice koeficientu „K“, potom pro případ, kdy vozidlo 
reálně „tak – tak“ zastaví, potom tomu bude odpovídat koeficient K = např. 0,82. Jinými 
slovy rozhraničující hodnota „K = cca 1“ by zde byla logičtější a přitom by logika škály 
kinematicky vyjádřené nebezpečnosti jízdní situace zůstala zachována, tedy nízkým 
hodnotám koeficientu „K“ by i nyní odpovídaly nebezpečnější dopravní situace, nicméně 
„ukotvení K = 1“ k reálnějším hodnotám zpomalení a reakční doby by bylo tak nějak 
přirozenější. Ale budiž, oba způsoby „ukotvení“ hodnoty koeficientu „K = 1“ jsou možné, je 
to spíše věcí „vkusu“. Na straně druhé by tímto návrhem oponenta došlo k „rozhození“ škály, 
kdy situace kritické a nebezpečné by již nebyly „tak pěkně“ rozhraničeny onou hodnotou K = 
1, viz str. 114, 115 a 119. Každé řešení má většinou své výhody a nevýhody ….  
Doktorand na str. 116 zavádí barevné označení pro jednotlivé kategorie nebezpečnosti. Snad 
bylo lépe namísto jím použitých 4 barev použít intuitivní a všeobecně zavedený systém 
„semaforu“, tedy zelená – zcela bezpečné, žlutá – se zvýšeným nebezpečím, červená - 
nebezpečné, černá – kritické. Ale i toto není nic zásadního ….. 
 

5. Původnost dosažených výsledků – výsledky jsou:  

X  Původní   převážně původní   zčásti původní   nejsou původní 

Zdůvodnění:  Doktorand vše potřební sám naměřil a vyhodnotil, tedy dosažené výsledky snad 
ani nelze hodnotit jinak, než …. Původní.      
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6. Uplatnitelnost výsledků disertační práce pro rozvoj oboru Soudní inženýrství a 
další bádání:  

  Vynikající   nadprůměrná X  průměrná   Podprůměrná   slabá 

Zdůvodnění: Lidově řečeno, případy kdy koeficient „K >1“ se sice v dopravě vyskytují 
velmi často, jsou ze všech interakcí řidiče s chodcem naprosto dominantní, nicméně 
analytici dopravních nehod se s těmito případy až na nepatrné výjimky vůbec 
nesetkávají. Jedná se totiž o případy, které (až na nepatrné výjimky) nevedou ke střetu 
s chodcem, tyto dopravní situace „se vypaří někam do vesmíru“, znalec se s nimi nesetká 
(„nemívá je na stole“) a tedy ani se nemusí zabývat tím, zda pro něj neexistující případ 
interakce vozidla s chodcem vykazoval koeficient K = 1,9 či K = 3,1.  
Je to trošku podobné, jako bychom při televizním zpravodajství dostávali aktuální informace 
o počasí v nějakém konkrétním místě na Jupiteru. Ono i na „někde“ Jupiteru sice nějaké 
počasí vždy je, nicméně my takovouto informace nevyužijeme a nemá smysl, aby nám každý 
den takovou zcela nepotřebnou informaci sdělovala veřejná média.  
Výjimkami mohou být například případy, kdy řidič měl extrémně dlouhou reakční dobu, jen 
proto srazil chodce, či případy, kdy měl řidič nejprve reakci primární a po změně pohybového 
stavu chodce reakci sekundární. Tedy téměř veškeré případy pro „K >1“ spíše mohou 
posloužit projektantům dopravních řešení, organizacím zabývajících se nějakým výzkumem 
či edukací v oblasti bezpečnosti silničního provozu, ale tyto případy mohou být rovněž 
cenným podkladem pro optimalizaci vozidlové inteligence, tedy podkladem pro nastavení 
různých kritérií v sofistikovaných asistenčních systémech řidiče, resp. v programech pro 
autonomně řízená vozidla. Výše uvedené je nejlépe vidět v kap. 7.3.1, 7.3.2 a 7.3.3 na 
stranách 134 – 138, kde doktorand provádí určitou verifikaci jim zavedeného koeficientu „K“, 
na převzatých skupinách příkladů střetů vozidel s chodci z praxe. Není divu, že se hodnoty 
koeficientu „K“ pohybují v intervalu K = 0,48 – 0,83, tedy K < 1. Jak již bylo uvedeno výše, 
analytik dopravních nehod se z logiky věci (až na nepatrné výjimky) nesetkává s případy, kdy 
„K >1“, a proto jej ani příliš nezajímá, jakou tyto pro něj „neexistující případy“ vykazují 
reakční dobu či jiné vlastnosti (podobně jako počasí na Jupiteru, viz výše). 
Tzv. míra pozornosti MPOZ pro praxi také nebude „tím pravým ořechovým“, protože tato je 
sice v určité korelaci s mírou nebezpečnosti dopravní situace a obsahuje i tu dobu pozorování 
chodce v době, kdy již opustil jízdní dráhu vozidla, nicméně pro znalce a potažmo následně 
pro orgány činné v trestním řízení je důležitá reakční doba řidiče a v konečném důsledku 
výrok znalce ohledně toho, zda řidič mohl či nemohl při správné technice jízdy kolizi 
zabránit. Nicméně to není výtka, oponent chápe, že doktorand „nějak cestou“ vyhodnotil míru 
pozornosti MPOZ, když měl potřebné údaje po zpracování dat k dispozici.                                   
 

7. Uplatnitelnost výsledků disertační práce ve výuce:  

  Vynikající   nadprůměrná X  průměrná   podprůměrná   slabá 

Zdůvodnění:  Téma není příliš abstraktní, pro studenty tedy bude snadno pochopitelné, která 
veličina je měřena, jakým způsobem je měřena a na základě jakých kinematických vztahů a 
technických předpokladů jsou výsledky zpracovány a vyhodnoceny. Jasným a logickým 
způsobem jsou interpretovány dále zjištěné zákonitosti a postulovány závěry. Práce je i po 
formální resp. grafické stránce zpracována velmi zdařile, tedy může sloužit i jako určitý vzor i 
motivace ohledně zpracování studentských prací.       
 

8. Uplatnitelnost výsledků disertační práce pro znaleckou resp. technickou praxi:  

  vynikající   nadprůměrná   průměrná X  podprůměrná   Slabá 

Zdůvodnění:  Viz podrobně již  zdůvodnění k bodu č. 6. Protože se znalec prakticky nikdy 
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nesetkává s případy, kdy „K >1“ tak zřejmě z celé rozsáhlé doktorské práce často využije 
pouze kap. 6.3.3.3 „Vyhodnocení č. 2: Reakční doba (∆tB)“ a z této kapitoly jej budou zajímat 
pouze a pouze obsahy „žlutých“ a snad i „červených“ polí. Znalec se asi nejvíce oprávněně 
podiví nad tím, že v kritických dopravních situacích řidiči měli delší střední hodnotu reakční 
doby (1,04 s) než v případech „pouze nebezpečných“ (0,52 s), byť doktorand v posledním 
odstavci na straně 122 správně uvádí, že „vzrůstající nebezpečnost jízdní situace …… vede 
ke zkrácení reakční doby“. Toto však bude dáno nejspíše tím, že z celkem 16 jízd (v kritické 
konfiguraci) jen ve 3 případech řidiči reagovali nouzovým brzděním. Tedy zřejmě zde bude 
nedostatek provedených měření pro seriózní stanovení střední hodnoty reakční doby, potažmo 
rozdělení naměřených výsledků do percentilů. Typický znalec si tedy nejspíše pro svou 
konkrétní dopravní nehodu vybere jednu z hodnot (0,52 s nebo 1,04 s), která se mu bude více 
„pozdávat“, či v horším případě „hodit do krámu“, a to budeme jako znalci potom na tom 
snad ještě hůře, než před vyhotovením této doktorské práce. Anebo znalec z těchto hodnot 
(0,52 s nebo 1,04 s) učiní aritmetický průměr, s tím, že si vybral „rozumnou - konsenzuální - 
střední“ hodnotu reakční doby „dle nejmodernějších vědeckých poznatků v ČR“. Tato 
„zprůměrovaná“ hodnota reakční doby 0,78 s je prakticky totožná s hodnotou 0,8 s, kterou 
většina znalců běžně používá (denní světlo, silný podnět k reakci, řidič v produktivní věku, 
bez očních vad atd.) Tedy …, znalec praktik bude i s poznatky uvedenými v předmětné 
disertační práci zhruba „tam kde byl původně“, či na tom bude dokonce ještě hůře.  
Oponent chápe, že doktorand odvedl kus poctivé práce a velmi se s výzkumem „nadřel“, ale 
oponent současně velmi dobře chápe jak to v praxi soudních znalců v oboru Doprava v ČR a 
SR chodí, a ve výsledku předmětná disertační práce praxi znalců prakticky nijak pozitivně 
neovlivní, a to přesně z výše uvedených důvodů. Znalec sice navíc snadno vypočítá koeficient 
„K“, a v 99 % případů „nečekaně ☺“ zařadí případ předmětné dopravní nehody do kategorie 
kritických. Orgány činné v trestním řízení nebudou mít tušení, proč jim znalec vlastně 
zařazuje jejich případ do kategorie kritických případů podle hodnoty nějakého koeficientu 
„K“, když je od začátku intuitivně jasné, že dopravní situace byla kritická, protože jinak by 
daný případ vyšetřovatel ani „neměl na stole“ …. Kromě toho orgány činné v trestním řízení 
zpravidla rozumí po léta zavedenému technickému výrokovému rámci, který je řekněme již 
velmi ustáleným způsobem kompatibilní s judikaturou. Tedy dal či nedal přednost v jízdě, 
mohl či nemohl střetu při správné technice jízdy zabránit, ohrozil – neohrozil, omezil – 
neomezil, mohl či nemohl rozpoznat to či ono na tolik a tolik metrů ….. atd. Znalec odpovídá 
na položené otázky a v těchto položených otázkách se jako určitá „mantra“ stále dokola 
opakuje otázka na zabránění střetu, nikoli na posouzení míry nebezpečnosti dopravní situace 
„K“. Dále … při posuzování případů vstupu chodce na přechod pro chodce zde existují 
zásadní otázky typu : Bylo by v tomto případě přiměřené aplikovat rychlost dovolenou, anebo 
přiměřenou? To je však typická otázka právní …. Ale důležitá je třeba tato otázka: Mohl řidič 
včas zpozorovat u „paty přechodu hodlajícího“ chodce a již na tento podnět zastavit před 
přechodem pro chodce? Dal se chodec do pohybu až v okamžiku, kdy vzdálenost zábrzdná 
byla delší než vzdálenost dispoziční, anebo měl řidič opožděnou reakci na počátek pohybu 
chodce? Co by se stalo, kdyby řidič za jinak identických podmínek dodržel dovolenou 
rychlost jízdy? Spíše v těchto „končinách“ se odehrává vše podstatné při technicko - právním 
posuzování střetů s chodci na přechodech pro chodce. 
Ani znalci tato škála hodnot koeficientu „K“ v praxi nepomůže. Stejně budou téměř všechny 
případy kritické někde mezi K = 0,4 – 0,9, jen znalec může nově vyšetřovatele či právníky 
„ohromit“ tím, že triviálním způsobem vypočítá hodnotu např. K = 0,68 s, což je kritická 
dopravní situace … ale co dál? Stejně se znalec bude muset „nějak popasovat“ s reakční 
dobou řidiče, a to nejspíše úplně stejným způsobem, jak byl zvyklý to činit celý profesní 
život. Znalec nemůže postulovat nějaký potřebný výrok o zabránění střetu již jen na základě 
hodnoty koeficientu „K“, vždyť již samotná hodnota koeficientu „K“ je silně 
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„kontaminována“ tím, že doktorand zvolil zcela archaickou a tedy zcela nereálně nízkou 
hodnotu pro intenzivní brzdné zpomalení. Zadavatel znaleckého zkoumání se totiž znalce 
neptá, zda  by řidič střetu zabránil, pokud by řídil například vozidlo Š 100 či Fiat 126 namísto 
reálného vozidla Š Octavia III, viz podrobně bod 4. Znalec vše stejně musí poctivě vypočítat. 
V kap. 6.3.4 na stranách 127 – 128 doktorand uvádí systém kinematických vztahů pro 
výpočet možností odvrácení střetu, který je svým obsahem známý již snad „stovky let“. 
Doktorand jen do těchto vztahů „přisypal“ svůj kontaminovaný koeficient „K“, se kterým 
v klasických rovnicích „žongluje“ zleva - doprava, aniž by zde vzniknul byť jen zárodek 
něčeho nového či užitečného. I velmi podprůměrný znalec přece umí s obsahově identickými 
kinematickými vztahy vypočítat možnosti zabránění střetu, ale „chléb se pro něj přece vůbec 
neláme na nějakém koeficientu K“, ale na korektních vstupních hodnotách - jako je stanovení 
skutečné výchozí rychlosti vozidla, doba reakce řidiče, brzdné zpomalení, vzdálenost, na 
kterou řidič mohl pozorovat podnět k reakci (případně reakce sekundární) apod. 
Co se týče obsahu kapitoly 6.3.4 a vlastně  celého koeficientu „K“ (který bude u analýzy 
dopravních nehod téměř vždy v rozsahu K = 0,4 – 0,9), oponentovi toto vše přijde pro praxi 
soudních znalců jako poněkud neužitečné až směšné. Doktorand vlastně pracně obešel 
zeměkouli „kolem dokola“, stanul na stejném místě odkud vyšel a má pouze více opotřebené 
boty a v kap. „8. Závěr a přínos práce“ neoprávněně „jásá“ nad tím, jaký má obsah jeho práce 
přínos pro znaleckou činnost. Oponent po pečlivém studiu obsahu práce a celoživotní 
znalecké a pedagogické činnosti není ani v náznaku přesvědčen, že by pro běžného znalce 
obsah této disertační práce představoval nějaký metodický posun vpřed.  
Disertační práce je přitom zpracována pečlivě, na vysoké úrovni, doktorand provedl a 
vyhodnotil spoustu měření a již jen toto je určitě nějak užitečné pro výzkum v oboru i pro 
pedagogickou činnost. V čem je tedy vlastně problém? Zcela jistě v praktických užitcích této 
práce pro znalce ….. Dle názoru oponenta problém spočívá v tom, že od samého počátku 
zadavatel tématu doktorské práce zřejmě neprovedl kvalitní rozvahu a neměl zdravou 
vizi v tom jaké jsou skutečné potřeby praxe a odkud a kam má vlastně obsah doktorské 
práce alespoň zhruba vést … Zřejmě byly impulzem k „vypsání“ tématu práce především 
samotné možnosti, které nabízí systém „eyetracker“ a moderní technika a software a 
předchozí zkušenosti doktoranda s touto technikou za součinnosti doktorandů, pedagogů či 
kolegů. Ale toto ještě přece nestačí …. Pochopení potřeb výzkumu + praxe a příslušné vize 
jsou při stanovení tématu práce i jejich dílčích cílů přece klíčové. 
Znalec potřebuje zejména stanovit reakční dobu řidiče pro různé typy podnětů, které 
mají navíc svou intenzitu a také se potřebuje vyrovnat s tím, zda má používat tzv. 
střední hodnoty reakční doby, či maximálně přípustné, či nějaké jiné. Až vyřešení těchto 
(v předchozí větě uvedených) problémů snad bude konečně v ČR určitým metodickým 
„průlomem“ a užitečným pomocníkem znalci ohledně stanovení reakční doby. Nicméně, 
předmětná doktorská práce určitě je jedním z takových pěkně vybroušených kamínků 
do mozaiky na cestě k modernímu technickému uchopení problematiky reakční doby, 
a to spíše jen na poli výzkumu v oboru. Tato cesta však bude ještě zřejmě velmi dlouhá.                  
 

9. Publikování výsledků disertační práce - výsledky publikovány 

  byly  x  byly částečně   nebyly    Nelze zjistit 

Zdůvodnění: Na stranách 146 až 148 DP jsou uvedeny publikace doktoranda, kdy 
přinejmenším publikace označené jako [83] až [90] pojednávají témata, která jsou velmi 
blízká obsahu řešených cílů disertační práce. Viz také „Stanovisko školitele“, strany 2-4.        
 

10. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň: 

X  vynikající   nadprůměrná   průměrná   Podprůměrná   slabá 
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Práce je po formální stránce na vysoké úrovni, tedy nejen grafika, ale také její členění je 
logické, navazující, nechybí seznam použitých veličin, seznam tabulek, příloh, obrázků atd. 
Také po jazykové stránce je tato práce na vysoké úrovni, že se to nevidí každý den, nenachází 
se zde překlepy, gramatické chyby, či dokonce tzv. „hrubky“ atd. 
Snad jen … namísto správného pojmu „dovolená rychlost“ doktorand systematicky používá 
nesprávné sousloví „povolená rychlost“, viz Zákon 361/2000 Sb., např. §18 odst. 5, 6, 7. 
Jedná se o dva různé pojmy, kdy povolená rychlost je rychlost vozidla konstrukčně povolená 
výrobcem vozidla, či případně je na nějak ještě snížena na základě homologačních předpisů 
určitého státu. Rychlost dovolená se zase vztahuje k určité oblasti, obec – mimo obec, 
dálnice, či tato může být upravena svislým dopravním značením.  
 

11. Hodnocení tezí disertační práce+) – úroveň tezí disertační práce je: 
 

  Vynikající x  nadprůměrná   průměrná   Podprůměrná   Slabá 

Připomínky:  Stručné, jasné, graficky kvalitní v obsahovém souladu s vlastní doktorskou 
prací. Doktorand zhruba dodržel obvyklý rozsah thesis 30 stran.      
   
12. Celkové hodnocení disertační práce 
Tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu student:        prokázal x neprokázal  

splňuje x 
Požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru práce: 

nesplňuje  

splňuje x Disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4**)  
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách: nesplňuje  

Celková úroveň disertační práce je: 

 Vynikající x nadprůměrná  Průměrná  podprůměrná  slabá 

  Zdůvodnění: Viz podrobně veškerá předchozí zdůvodnění 

 

13. Disertační práci k obhajobě  doporučuji x nedoporučuji  

  
Ev. otázky k obhajobě:    

1. Jak zcela konkrétně Vaše doktorská práce znalci usnadní či zpřesní stanovení reakční 
doby u řidiče, který v obci na suché vozovce srazil za denního světla zprava kolmo 
přebíhajícího chodce, a to ve srovnání s dřívějším stavem poznatků, řekněme, že K = 
0,68 ? (viz obsah připomínek oponenta - Zdůvodnění hodnocení bodů č. 6 a 8)   

  

Datum: 27.5.2021 
     Podpis oponenta:       …………………………..        

                                                 
+) Článek 44 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně - Teze disertační práce: 

(1) Teze disertační práce obsahují ve stručné formě základní myšlenky, metody, výsledky a závěry disertační 
práce ve struktuře stejné jako u disertační práce. 

**)    (4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se 
prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné 
teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo 
výsledky přijaté k uveřejnění. 


