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  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: Zpracované téma je z pohledu soudního inženýrství velmi aktuální, protože jak autor 

správně zmiňuje, s vývojem moderních brzdných systémů vozidel se stávají stopy pneumatik na 

vozovce velmi málo zřetelné a obtížně dokumentovatelné. Jelikož je dokumentace brzdných stop 
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jednním ze základních vstupních dat pro analýzu dopravní nehody, je žádoucí aby byly 

zadokumentovány co nejpřesněji. Vytvoření metody, která umožní detekovat i okem neviditelné 

stopy je velmi aktuální, z hlediska analýzy nehod a následné zvýšené právní jistoty účastníků 

dopravy. 

 

3. Splnění cílů disertace 

 disertace splnila cíl  disertace splnila cíl částečně   disertace nesplnila cíl  

Komentář: Základní poměrně široký cíl práce, tj. ověřit potenciál spektrometrie laserem 

buzeného plazmatu (LIBS) a spektrometrie laserem buzeného plazmatu v kombinaci se 

spektrometrií laserem indukované fluorescence (LIBS+LIFS) pro identifikaci vizuálně 

nezřetelných brzdných stop, k jehož splnění bylo nutno vykonat řadu dílčích kroků, byl splněn. 

 

4. Postup řešení problému a výsledky disertace  

 vynikající   nadprůměrné   průměrné   podprůměrné   slabé  

Komentář: Zvolený postup řešení lze hodnotit velmi kladně. Popis metody pro detekci brzdných 

stop je přehledný, jasný a srozumitelný. Na základě chemického složení běhounu pneumatiky 

autor zvolil vhodný prvek, pomocí kterého se pokouší identifikovat brzdnou stopu na vozovce.  

V další části pak autor popisuje zvolenou metodu detekce vybraného chemického prvku a její 

možnosti, včetně potenciálních rizik. V kapitole 5.4 autor popisuje vznik brzdné stopy za přesně 

definovaných parametrů při experimentálním měření. Na obr. 43, který byl zjevně softwarově 

upraven, je brzdná stopa poměrně dobře rozlišitelná, zatímco na neupraveném obrázku (tak jako 

v reálu) by její rozlišitelnost byla výrazně nižší. Bylo by vhodné uvést srovnání se snímkem bez 

grafických úprav.  

Pro detekci brzdné stopy byly použity dva postupy; odběr otěru částic běhounu pneumatiky 

z vozovky pomocí pásky a jejich následný rozbor; a přímé měření otěru na povrchu vozovky 

pomocí speciálního mobilního zařízení. Dle získaných výsledů se tak autorovi podařilo prokázat 

potenciál metody LIB při detekci brzdných stop. Pro absolutní přijetí a potvrzení této metody 

však bude nutné ještě provést sérii dalších měření, za různých podmínek, ideálně přímo na 

místech reálných dopravních nehod. 

Konkrétní přínos doktoranda: Konkrétní přínos spočívá v komplexním přístupu doktoranda k 

uvedené problematice a ověření potenciálu metody LIBS pro detekci brzdných stop. 

 

5. Původnost dosažených výsledků  

 původní  převážně původní  zčásti původní  nejsou původní 

Komentář:  Dosažené výsledky jsou původní, založené na podrobné analýze současného stavu a 

provedených experimentech. 

 

6. Uplatnitelnost výsledků disertační práce pro rozvoj oboru 

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: Cílem autora bylo prokázání potenciálu metody LIBS při detekci brzdných stop na 

vozovce. Lze konstatovat, že toto se podařilo a tento potenciál je možné dále rozvíjet. 

   

7. Uplatnitelnost výsledků disertační práce pro praxi  

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: Z hlediska praxe dosažené výsledky v současné době nejsou přímo uplatnitelné 

z pohledu „běžného“ uživatele. Lze však předpokládat, že dalším výzkumem a vývojem bude 
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navržená metoda dotvořena tak, že ji bude možné aplikovat v praxi. 

 

8. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: Jazyková i formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni, i když chyby nejsou plně 

vyloučeny. 

 

9. 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: Předložená disertační práce má vysokou úroveň a je zřejmé, že autor k jejímu 

zpracování přistoupil velmi odpovědně a danou problematiku pojal komplexně.  

 

Určitou výtkou by mohlo být provedení pouze jednoho reálného experimentu, nicméně provedení 

série laboratorních měření tuto skutečnost do jisté míry nahrazuje. Cílem však bylo prokázání 

potenciálu zvolené metody pro detekci nezřetelných brzdných stop na vozovce, což bylo splněno. 

 

Celkově se jedná o velmi kvalitní disertační práci, kterou doporučuji k obhajobě a po jejím 

úspěšném obhájení doporučuji, aby byl autoru práce udělen titul Ph.D. 

 

10. Disertační práci k obhajobě  doporučuji   nedoporučuji  

 

Současně s předloženou disertační prací byl oponentovi předložen koncept tezí předkládané 

práce. Téze shrnují obsah práce v předepsaném členění a po opravě písařských nesrovnalostí 

a zapracování případných připomínek vznesených při obhajobě je bude možné v konečné úpravě 

vytisknout. 

                                                                                                                
Datum: 04. 09. 2014    Podpis oponenta: ………………………….. 

 


