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A) Aktuálnost tématu disertační práce 

Dané téma disertační práce, na které se doktorand zaměřil, představuje aktuální 
problematiku, a to jak z hlediska teorie, tak i z hlediska soudně inženýrské praxe.  

S problematikou rozpoznání jednotlivých účastníků vyskytujících se v provozu 
na pozemních komunikacích se v podstatě (vědomě či nevědomě) potýkají při běžné 
činnosti zpracovatelé znaleckých posudků (v oboru doprava, odvětví doprava městská 
a silniční, specializaci technické posudky o příčinách dopravních nehod) průřezově, kdy je 
vzhledem k následnému užití závěrů plynoucích z podaných posudků, zejména s ohledem 
na příslušné trestní či občanskoprávní řízení, obzvlášť důležité poskytnout zadavateli 
relevantní údaje, na jejichž základě lze činit „objektivní“ rozhodnutí.  

Znalost možnosti včasného rozpoznání chodce nacházejícího se v koridoru pohybu 
vozidla má přitom zásadní vliv na závěry technické analýzy dopravní nehody, s dopady 
do navazujících právních úkonů.  

 
 

B) Splnění stanoveného cíle  

Cílem disertační práce mělo být dle autora navržení metody pro zjištění, jakým 
způsobem ovlivňují zrakové vady řidiče a věk řidiče dohlednost na chodce při jízdě 
vozidlem v nočních podmínkách.  

Vytčený cíl disertační práce, který je definován rovněž v zadání dizertační práce, 
lze považovat za splněný.  

 
 

C) Postup řešení problému; výsledky disertace; přínosy doktoranda  

Autor předkládá návrh metodického postupu pro zjištění vzdálenosti ke „spatření 
překážky při jízdě v noci“ (kapitola 3), který následně aplikuje v experimentu se skupinou 
osob (pozorovatelů).  

Z hlediska metodického přístupu ve své podstatě autor nevytváří nové metody či 
metodiku, využívá však stávající postupy, které vhodně aplikuje na daný problém. 
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Přestože v textu disertace nejsou uplatněny přímo nové vědecké poznatky, ve vztahu 
k tvůrčímu potenciálu podstata vědecké práce naplněna je.  

 
Za výsledek disertace lze považovat zmiňovaný návrh postupu měření dohlednosti, 

a získanou bázi dat obsahující hodnoty dohlednosti na chodce při daných vlastnostech 
pozorovatele (věk, zdravotní stav), parametrech dopravního prostředku (osvětlení) 
a vnějšího prostředí, včetně oděvu figuranta.  

Práce přináší nové poznatky především z hlediska prezentace dosud veřejně 
nepublikovaných úvah a zvoleného přístupu k dané problematice.  

Určitým výsledkem disertace, respektive jejím přínosem, je rovněž velká řada otázek 
vyvstalých v průběhu zpracování práce, které jsou v textu jednotlivé obsaženy, avšak které 
by mohly být uvedeny závěrem v souhrnu.  

 
Obsah předkládané disertační práce prokazuje tvůrčí přístup ze strany autora, jenž 

kombinuje aspekty vztahující se k danému problému. Rovněž je nutno vyzdvihnout přístup 
autora, který při zpracování disertační práce vstoupil do aktivního kontaktu s kolegy 
z oboru zdravotnictví a oblasti optiky.  

 
 

D) Význam disertační práce pro praxi nebo rozvoj vědního oboru  

Přínos disertační práce je třeba spatřovat ve vztahu k teorii, s možnou přímou vazbou 
na praxi. Samotné vědecké poznání není předloženou prací výrazně obohaceno. 
Využívány jsou především známé postupy, které jsou ovšem vhodně kombinovány, což je 
možno považovat za originální přístup ze strany autora.  

Z hlediska oboru, ve kterém je disertační práce předkládána, tedy „Soudní inženýrství“, 
představuje text potenciální základ dalšího bádání a rozvíjení disciplíny. Práci je možno 
dále rozvíjet jak v úrovni teorie, tak v úrovni praktického užití získaných výsledků měření, 
včetně provádění měření nových za jiných podmínek.  

Autor se mimo jiné zabývá i užitím některých technických prostředků, které je možno 
považovat v kontextu s analytickou činností týkající se dopravních nehod za inovativní, 
i když s omezenou možností praktického užití.  

Práce zároveň otvírá celou řadu otázek, které je možno dále rozvíjet a řešit, jak již bylo 
uvedeno.  

 
 

E) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

Z formálního hlediska nelze mít k předložené disertační práci podstatných připomínek. 
V textu se ovšem vyskytují drobné formální, gramatické a lingvistické nepřesnosti.  

Práce je zpracovaná přehledně, doplněna množstvím obrázků a tabulek, včetně 
přílohové části. Doktorand prokázal schopnost tvůrčí vědecké práce a její 
výsledky aplikoval ve specifické oblasti soudního inženýrství (technické analýze 
dopravních nehod).  
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Připomínky  

Poměrně značná část práce je věnována rozboru stavu poznání aspektů spjatých 
s problematikou, přičemž se jedná především o kompilaci obecně dostupných informací. 
Na vlastní podstatu práce tedy zbývá poměrně malá část. 

Provedená rešerše literatury, kterou autor v práci užívá, vychází především ze zdrojů 
publikovaných v České republice a na Slovensku. Zahraniční informační zdroje jsou 
uvedeny pouze v marginálním rozsahu, přestože se problematikou zabývají i tito autoři, 
a to evropští i mimo území Evropy.  

Ve vztahu k naplnění cíle a poskytnutí odpovídající informační hodnoty je však nutno 
tyto připomínky považovat za dílčí. 

 
K předložené práci mám následující připomínky, ke kterým by se měl autor v rámci 

obhajoby vyjádřit, či v rámci obhajoby předložit komisi vyjádření v písemné formě:  
o Je dle autora vzorek osob dostatečně reprezentativní?  
o Domnívá se autor, že lze činit obecně aplikovatelné závěry na základě daného 

rozsahu provedených pokusů, respektive počtu osob (zejména osob s oční vadou 
nad 3 dpt)?  

o Autor se v práci zabývá některými pojmy (například rozhled; dohled; dohlednost 
na překážku), jejichž definování by bylo vhodné uvést v samostatné kapitole 
„výklad pojmů“. Jedná se totiž o pojmy, jejichž terminologické vymezení se 
dle různé literatury v některých aspektech odlišuje.  

o Zda, případně jakým způsobem, by se dle autora hodnoty „vzdálenosti rozpoznání“ 
odlišovaly, pokud by byly prováděny zkoušky dynamicky, obdobně jako 
při testech prováděných na USI, které rovněž v textu práce autor cituje? 

o V čem autor konkrétně spatřuje omezení užití jím získaných dat v běžné praxi 
analytika silničních nehod? 

o V práci jsou také poměrně často uváděna data bez jednotek, což neodpovídá dané 
úrovni práce.  
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Závěr 

Předkládanou disertační práci je nutno hodnotit jako pozitivní přínos ve vztahu 
k technické analýze dopravních nehod za snížené viditelnosti. Zkoumaná problematika 
představuje poměrně značně širokou oblast, ve které se autor zaměřil na její dílčí část, 
kde částečně obohatil vědní poznání.  

 

Na základě podrobného seznámení se s obsahem disertační práce ji  
doporučuji přijmout k obhajobě. 

 
Po úspěšném průběhu obhajoby doporučuji, aby byl doktorandovi udělen, ve smyslu 

příslušné právní normy vztahující se k udělování akademických hodností, akademický titul  
„doktor“ (Ph.D.). 

 
 
V Pardubicích 22. 4. 2013  
 

doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.  
oponent  


