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Oponent:  Ing. František KROPÁČ, Ph.D. 

  Článek 45 odst. 3 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 vědního oboru,  
 e) vyjádření k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni,  

f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona. 

 

1. Forma disertační práce ve smyslu čl. 41 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu  

VUT v Brně 

  a) samostatná práce zpracovaná podle čl. 41 odst. 2
*)

 Studijního a zkušebního řádu VUT 

v Brně, obsahující výsledky řešení vědeckého úkolu, nebo 

  b) tematicky uspořádaný soubor uveřejněných prací. 

         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?     ano           ne 

   
*) 

(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. 
Součástí disertační práce může být rovněž dokumentace inženýrských nebo uměleckých děl. Její součástí je vždy 

souhrn v českém a anglickém jazyce zpravidla v rozsahu jedné strany.  
  

2. Aktuálnost námětu disertační práce  

 velmi aktuální  aktuální  není aktuální 

Komentář: Aktuálnost dizertační práce je dána tím, že v současné znalecké praxi stran analýzy 

nehod vozidla s chodci v noci pokud není realizován vyšetřovací pokus s totožným vozidlem a 

zejména se řidičem jež vozidlo v době nehody řídil, tak se přebírají výsledky z teoretických 

podkladů či z jiných obdobných měření "rozhledu". Uvedené podklady měření nezohledňují 

zpravidla věk řidiče či jeho případně zrakovou vadu, dá se uvést, že se neví ani jakým způsobem. 
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V této dizertační práci je náznak jak postupovat v případě, kdy se jedná o řidiče určité věkové 

kategorie a zejména, pokud tento trpí oční vadou, kdy lze provést  kompenzaci, tj. konkrétní 

rozmezí zkrácení vzdálenosti prvního uvidění chodce ve vztahu k jeho oční vadě. Jistým 

použitelným výsledkem je i to, že v závislosti na věku řidiče se neprojevily výrazné rozdíly stran 

vzdálenosti uvidění chodce respondentem ve věku 30 let a respondentem stáří více jak 50 let.           

   

   

3. Splnění cílů disertace 

 disertace splnila cíl  disertace splnila cíl částečně   disertace nesplnila cíl  

Komentář: Dle mého disertace splnila cíl jež je formulován v zadání.  

 

4. Postup řešení problému a výsledky disertace  

 vynikající   nadprůměrné   průměrné   podprůměrné   slabé  

Komentář: Postup řešení problému je dle mého logický.   

Konkrétní přínos doktoranda: Výsledkem z obecného pohledu je, že řidič s oční vadou vidí 

chodce v noci na kratší vzdálenost, případně mohu určit i procento zkrácení této vzdálenosti a 

takto použít v posudku. Ve vztahu ke starším řidičům, například nad 50 let, je přínosem, že nelze 

mít za to, že tito vidí "špatně" oproti například řidiči stáří 40 let. Lze tedy pro 50 letého řidiče  

"použít" výsledky  řidiče 40 letého.          

 

5. Původnost dosažených výsledků  

 původní  převážně původní  zčásti původní  nejsou původní 

Komentář: Je zřejmé, z provedeného rozsáhlého měření, že se jedná o původnost dosažených 

výsledků.    

 

6. Uplatnitelnost výsledků disertační práce pro rozvoj oboru Soudní inženýrství a další 

bádání  

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: Dovedu si představit, že uvedené výsledky lze použít pro další bádání, zejména tak 

jak autor dizertační práce naznačil, tj. zjištění počátku vjemu řidiče při zpozorování překážky 

(chodce, cyklisty apod.) za pomocí elektrofyziologické vyšetřovací metody elektroretinografie 

(ERG).       

   

7. Uplatnitelnost výsledků disertační práce ve výuce  

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: Pro výuku jsou výsledky dle mého uplatnitelné, zejména stran toho, že celkem 

výzkumu bylo podrobeno 87 respondentů, což ve vztahu k prezentaci dosažených výsledků má 

již dle mého jistý vypovídací rámec.      

 

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

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: viz bod 2.    

 

9. Publikování výsledků disertační práce  

 Výsledky byly 

publikovány  

 Výsledky byly 

publikovány částečně  

 Výsledky nebyly 

publikovány 

 Nelze zjistit  
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Komentář: Dle mého mohly být výsledky disertační práce více publikovány byť jen případně 

jeho určité kapitoly.    

 

10. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: K formální úpravě nemám připomínek, tato je na poměrně vysoké úrovni. Stran 

jazykové úrovně jsem nezaznamenal nějaké pochybnosti, tato je srozumitelná.      

 

11. Hodnocení tezí disertační práce 

Článek 43 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. 

Úroveň tezí disertační práce je: 

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Připomínky: K tezím dizertační práce nemám připomínek.   

   

12. Celkové hodnocení disertační práce 

Úroveň disertační práce: 

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4
**)

 zákona. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách:  

 splňuje 

 nesplňuje   
**)  

(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. 

Komentář: Dizertační práci jako celek hodnotmí průměrnou. Z hlediska formální úpravy, 

přehlednosti, grafického znázornění pak jako nadprůměrnou. Očekával bych větší publikační 

činnost autora dizertační práce.          

   

13. Disertační práci k obhajobě  doporučuji   nedoporučuji  

   

   

  Datum:  12. května 2013  

     Podpis oponenta:       …………………………..        

   

 


