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Detekce brzdných stop pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu 

(LIBS) a spektrometrie laserem indukované fluorescence (LIBS+LIFS) 

 

 

Ing. David Procházka se zabýval problematikou využití spektrometrie laserem 

buzeného plazmatu (LIBS) a spektrometrií laserem indukované fluorescence 

(LIBS+LIFS) pro identifikaci vizuálně nezřetelných brzdných stop. Školitel je 

mezinárodně uznávaný specialista v oblasti laserem buzeného plazmatu a jeho 

spektroskopie. 

 

Disertační práce je logicky členěna spolu s úvodem a zavěrem do šesti kapitol, které 

zahrnují současny stav řešene problematiky, cíle a metodický přistup k výzkumu, 

metody zpracovaní, popis použitého experimentalního vybavení, využití metody LIBS 

pro identifikaci brzdných stop a závěr. 

 

Kapitola 1 obsahuje úvod do problematiky vzniku brzdných stop na vozovce 

současného stavu zaznamu brzdných stop. Dále popisuje jednotlivé metody identifikace 

brzdných stop, t.j. identifikaci vizuální a identifikaci chemickou. Z důvodů 

vysvětlených v dalších částech práce je zde též pojednáno o bezpečnostních a 

brzdových systémech a asistentech ABS a ESP. 

 

Kapitola 2 obsahuje především formulaci hlavního cíle práce, t.j. ověření potenciálu 

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 a navržení směrů a možností, které 

by v budoucnu mohly vést k praktickému využití této metody. 

 

Kapitola 3 obsahuje stručnou teorii spektrometrie laserem buzeného plazmatu a dálkové  

spektrometrie laserem buzeneho plazmatu (RLIBS). 

 

V kapitole 4 je popsáno použité experimentalní vybavení pro měření v laboratoři i 

mimo laboratoř. 

 

Kapitola 5 se zabývá hlavním temátem práce, t.j. využitím metody LIBS pro identifikaci 

brzdných stop. Je zde detailně rozebrána problematika vlivu pneumatiky, vozovky, 

metody sběru vzorků a volby spektrální čáry na citlivost identifikace. Na základě 

výsledků rozboru je provedena optimalizace vsech uvazovaných metod LIBS.  Pro 

identifikaci brzdné stopy pomocí pásky byly studovány kalibrační křivky a limity 

detekce metod LIBS. Byla navržen přístroj pro automatické vyhodnocovaní brzdné 

stopy pomocí pasek. 

 

V kapitole 6 je zformulován závěr. 

 



Práce dále obsahuje seznamy použitých zkratek, symbolů, referencí a vlastních 

publikací. 

 

Doktorand prokázal odpovídající znalosti v daném oboru a zvolil vhodné metody řešení, 

které úspěšně použil při práci na projektu. Stanovených cílů bylo dosaženo. Práce 

obsahuje dostatečné množství původních výsledků týkajících se aktuální problematiky. 

Jakoprakticky jediná vhodná byla nalezena spektrálni čára Zn na vlnové delce 330,25 

nm. Ta neinterferuje s čarami jiných prvků a má dostatečnou intenzitu. S její pomocí je 

tak možné brzdnou stopu jednoznačně identifikovat. Byla provedena optimalizace 

energie laserového pulzu dopadajícího na vzorek, a optimalizace zpoždění počátku 

expozice vzhledem k laserovemu pulzu pro co nejlepši poměr signálu k šumu. S 

optimálními měřícími parametry byly určeny limity detekce pro zvoleny prvek  v 

ablovaném objemu vzorku. Byla stanovena  vhodná metodika pro měřeni brzdné stopy. 

Byla ověřena funkčnost této metodiky na reálné brzdné stopě. Podařilo se dokázat, že 
metoda LIBS je vhodná pro identifikaci opticky nezřetelných brzdných stop na vozovce. 

 

Rozsah, obsah i forma disertační práce jsou na dobré úrovni. Práce je napsána česky a je 

jazykově i terminologicky též na dobré úrovni, což svědčí o schopnostech a pečlivosti 

doktoranda. Členění je logické a práce obsahuje potřebné rešeršní, teoretické a 

experimentální části, zhodnocení výsledků, použitou literaturu a další požadované 

formální náležitosti. Předložené teze disertační práce obsahují všechny části a vlastnosti 

již výše uvedené pro vlastní doktorskou práci. Neobsahují životopis, který, jak 

předpokládám, bude předložen při obhajobě. 

 

K formální stránce předložené práce ani event. drobným překlepům v textu nemám 

připomínky, které by byly podstatného charakteru. 

 

K doktorandovi mám několik dotazů, které mohou být zodpovězeny v rámci obhajoby: 

 

1. Strana 56, Obr. 33 - máte nějaké vysvětlení pro pokles poměru signál/šum od 

100 mJ ?  

2. Strana 49, Obr. 25 – proč nebyla vybrána některá z intenzivnějších spektrálních 

čar, např. 481.05 nm?  

 

Doktorand prokázal předpoklady k samostatné tvůrčí práci. Předložená práce obsahuje 

nové výsledky v oboru. Práci navrhuji přijmout k obhajobě a doporučuji udělění 

akademického titulu PhD. 
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