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Oponentní posudek disertační práce  

Studijní program:  P3917         SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 

Studijní obor:  3917V001   SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 

Uchazeč:  Ing. Jaroslav SEDLÁK 

   Název disertační práce:  VYBRANÉ PROBLÉMY ZNALECKÉ ANALÝZY SPATŘENÍ 

CHODCŮ ŘIDIČEM VOZIDLA ZA VIDITELNOSTI 

SNÍŽENÉ TMOU 

Oponent:  Ing. Petr Ptáček, Ph.D. 

Pracoviště oponenta:  OSVČ 

  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: Práce pojednává problematiku dohlednosti řidiče na překážku včetně vztahu 

k charakteristikám zraku a jejich změnám způsobeným stárnutím.    
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3. Splnění cílů disertace 

 disertace splnila cíl  disertace splnila cíl částečně   disertace nesplnila cíl  

Komentář: Disertace splnila cíle, které byly uloženy.  

 

4. Postup řešení problému a výsledky disertace  

 vynikající   nadprůměrné   průměrné   podprůměrné   slabé  

Komentář: Práce se věnuje metodice měření dohlednosti v rozsahu stanoveném zadáním a 

obsahuje konkrétní, v praxi použitelné, výsledky takových měření. 

Konkrétní přínos doktoranda:       

 

5. Původnost dosažených výsledků  

 původní  převážně původní  zčásti původní  nejsou původní 

Komentář: Disertace nepochybně splnila cíl.   

 

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

bádání  

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: S ohledem na skutečnost, že v dostupné technické literatuře tato problematika nebyla 

dosud pojednána, považuji ji za přínos pro obor.   

   

7. Uplatnitelnost výsledků disertační práce ve výuce  

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: Zcela nepochybně jsou výsledky použitelné při výuce analýzy dopravních nehod.   

 

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

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: Výsledky jsou použitelné při analýze dopravních nehod.   

 

9. Publikování výsledků disertační práce  

 Výsledky byly 

publikovány  

 Výsledky byly 

publikovány částečně  

 Výsledky nebyly 

publikovány 

 Nelze zjistit  

  

Komentář: Pokud jsem informován, byly výsledky částečně publikovány, jak tomu ostatně 

nasvědčuje přehled publikační činnosti autora.   

 

10. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: Úprava je v obvyklé úrovni.   

 

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: Teze práce jsou v dobré návaznosti na vlastní práci a mohou sloužit ke spolehlivé 

orientaci ve vlastní práci.    
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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: V práci je pojednán vliv změn zraku, zejména v návaznosti na stáří řidiče. Jedná se o 

zkloumání problémů, které, pokud je mi známo, takto široko dosud pojednány nebyly. V rámci 

zpracování disertace autor provedl nejen měření dohledností, kdy výsledky přiměřeně 

komentoval, ale i široce pojednal metodiku takových měření.   Právě metodika může posloužit 

dobře při případném dalším výzkumu tohoto problému.         

   

13. Disertační práci k obhajobě  doporučuji   nedoporučuji  

   

   

  Datum:  03.06.2013 

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

   

 


