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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: 

 Jak již bylo uvedeno v komentáři při hodnocení předcházející verze disertační práce, doktorand 
se v rámci své práce zaměřil na zpracování vybrané terminologie využívané při analýze silničních 
nehod, což vyplývá ze samotného názvu disertace.  

Zvolené téma je nutno považovat za aktuální problematiku z hlediska teorie i z hlediska soudně 
inženýrské praxe.  
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Je zřejmé, že se s touto terminologií v podstatě setkává přímo či nepřímo laická i odborná 
veřejnost v běžném životě i v profesní praxi. Vhodná terminologie je předpokladem vzájemného 
porozumění při řešení příslušné problematiky. Nezbytné je konstatovat, že užívání unifikovaných 
výrazů v definovaném významovém pojetí představuje jednu ze základních podmínek technické 
komunikace.  

V rámci technické analýzy dopravních nehod (v oboru doprava, odvětví doprava městská 
a silniční, specializaci technické posudky o příčinách dopravních nehod, i jiných) je z lingvistického 
hlediska vhodné pracovat s jasně definovanou terminologií, a to jak ve fázi provádění technických 
analýz, tak v navazující fázi vyvození závěrů a při jejich interpretaci, respektive obhajobě 
vyvozených závěrů.  

Mnohdy jsou v současné praxi, i v některých posudcích, užívány pojmy s odlišným technickým 
výkladem, případně různé pojmy označující rozdílně jeden technický jev či proces. Poukázat je třeba 
i na některá nesprávná užití technické terminologie, která mohou vyplývat z omylu zpracovatelů 
(přičemž neomylným není nikdo). 

 

   
3. Splnění cílů disertace 

 disertace splnila cíl  disertace splnila cíl částečně disertace nesplnila cíl 
Komentář: 

Cílem disertační práce, který si autor vytkl, je „zpracování vybrané terminologie využívané 
v rámci technické analýzy dopravních nehod. Tato terminologie by měla být v souladu realizovanými 
informačními, tvůrčími, hodnotícími, rozhodovacími a výkonnými činnostmi užívanými při řešení 
problémů v oblasti silničních dopravních nehod“.  

 
Problematika, kterou se autor zabývá, je dělena do tří hlavních oblastí: 
1. „Analýza a návrh názvosloví pro popis výsledků analýzy zaměřené na možnosti jednání 

účastníků nehodové události předejít jejímu vzniku. 
2. Analýza a návrh názvosloví pro řešení a popis výsledků souvisejících s řešením pojistných 

podvodů v oblasti pojištění motorových vozidel, které souvisí s dopravními nehodami.  
3. Analýza přístupů k výpočtovému modelování chování účastníků při technickém řešení 

dopravních nehod ve vztahu k povinnostem, které pro ně vyplývají z formulací použitých 
v právních předpisech upravujících pravidla silničního provozu“.   

 
Definované cíle jsou poměrně dosti široké, nicméně autor postupuje v logickém sousledu 

a jednotlivými pojmy se zabývá v různých souvislostech, což vyúsťuje v „návrh standardního 
názvosloví“ uvedeného v závěru práce.  

Je třeba konstatovat, že disertace vytčený cíl splnila.  
 

 
4. Postup řešení problému a výsledky disertace  

 vynikající   nadprůměrné   průměrné   podprůměrné   slabé  
Komentář: 

Přístup autora k řešení byl metodický, kdy je prováděn rozbor současného stavu problematiky, 
navazuje vymezení problémové situace, formulace problému, vlastní řešení a formulace závěrů, 
a to v několika logicky spolu spjatých oblastech.  

Vyzdvihnout je třeba snahu doktoranda o přímé provázání teorie s praxí, kdy jsou v textu užity 
příklady z řešených nehod, měření, testů a podobně.  

Text posuzované práce je vyvážený, došlo k výraznému posunu oproti předcházející posuzované 
verzi práce.  
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Z hlediska metodického přístupu autor ve své podstatě nevytváří nové metody či metodiku, 
využívá však stávající postupy, které aplikuje na daný problém. Snaží se definovat výklad vybraných 
pojmů podložený komplexem v dané formě nepublikovaných úvah a zvolených postupů.  

V dílčích částech práce se vyskytují podněty k dalšímu řešení.  
I když disertace neobsahuje uplatnění přímo nových vědeckých poznatků, ve vztahu k tvůrčímu 

potenciálu lze považovat podstatu vědecké práce za naplněnou.  
 
Spatřovat přínos doktoranda lze konkrétně v kompilaci ucelené báze podkladů vztahujících se 

k vybraným pojmům užívaných v rámci technické analýzy silničních dopravních nehod. Přínosná je 
také snaha o definování výkladu vybrané terminologie.  

 

 
5. Původnost dosažených výsledků  

 původní  převážně původní zčásti původní nejsou původní 
Komentář:  

Text disertační práce obsahuje výsledky měření a výzkumy, na jejichž zpracování autor 
participoval.  

Původním je rovněž implementace získaných výsledků z prací týkajících se řešené problematiky, 
na kterých se autor sám podílel.  

Ve vazbě na definovaný cíl práce (výklad terminologie) je práce převážně původní. Autor čerpá 
i některé závěry učiněné v jiných pracích, získané při experimentech, pokusech, výzkumech 
a podobně, které cituje a na něž ve své práci navazuje.   

 

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

bádání  
 vynikající   nadprůměrná   průměrná podprůměrná slabá  
Komentář: 

Výsledky disertační práce, respektive jejich uplatnitelnost, je možno spatřovat ve vztahu 
k teorii, s předpokladem implementace v praxi.  

K výraznému obohacení vědeckého poznání předloženou prací nedochází, jsou však vhodně 
kombinovány především známé postupy, což je možno považovat za originální přístup ze strany 
autora.  

Ve vazbě na obor, v němž je disertační práce zpracována (Soudní inženýrství), je možno text 
vnímat jako základ pro další rozvíjení disciplíny v daném směru. Může se jednat například 
o vytvoření „slovníku soudně inženýrské terminologie“ s výkladem a podobně. Práci tak lze dále 
rozvíjet v úrovni teoretické, přičemž v případě všeobecné akceptace výkladu terminologie existuje 
důvodný předpoklad užití závěrů v praxi.  

   

   
7. Uplatnitelnost výsledků disertační práce ve výuce  

 vynikající   nadprůměrná   průměrná podprůměrná slabá  
Komentář:  

Disertační práce má potenciál k uplatnění v pedagogickém procesu.  
Přímo aplikovatelné do výuky jsou návrhy standardních názvosloví, které autor v práci definuje.  
Využít však lze také výstupy z realizovaných měření (dynamických zkoušek), zkoušek 

dosažitelného brzdného zpomalení, vnímání a hodnocení brzdného zpomalení, také jsou využitelné 
návrhy možných postupů při řešení případů pojistných podvodů.  

Využitelné jsou tedy závěry přímo vztažené k tématu práce, její podstata, ale také části, 
na kterých autor staví a z nichž své závěry vyvozuje.  
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8. Uplatnitelnost výsledků disertační práce pro znaleckou resp. technickou praxi  
 vynikající   nadprůměrná   průměrná podprůměrná slabá  
Komentář: 

Posuzovaná disertační práce disponuje potenciálem pro uplatnění výsledků ve znalecké 
(technické) praxi. Předpokladem je však akceptování vyvozených definic odbornou veřejností. 
Pokud se tomu tak stane, může být na práci dále navázáno zpracováním definic dalších užívaných 
pojmů. Ucelený soubor pojmů lze poté následně sumarizovat jako slovník či standard.  

 

 
9. Publikování výsledků disertační práce  

 Výsledky byly 
publikovány  

 Výsledky byly publikovány 
částečně

 Výsledky nebyly 
publikovány

 Nelze zjistit  
  

Komentář: 
Prezentace a publikování výsledků disertační práce částečně proběhlo. Autor výstupy 

prezentoval například v rámci konferencí ExFoS.  
Lze ovšem předpokládat autorovi další publikační aktivity navázané na disertační práci, které 

mohou být v úrovni uznávaných výstupů prospěšných zároveň pro školící pracoviště.  
   
 

10. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 
 vynikající   nadprůměrná   průměrná podprůměrná slabá  
Komentář: 

Formální úprava posuzované disertační práce je na dobré úrovni a nelze k ní mít podstatných 
připomínek, v textu se vyskytují pouze drobné formální chyby.  

Z hlediska jazykového však text obsahuje některé gramatické a formulační nepřesnosti, které by 
bylo možno upravit. Toto však úroveň práce významně nesnižuje.  

Práce je jinak zpracována přehledně, je doplněna množstvím obrázků a tabulek, včetně přílohové 
části.    

 

 
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: 

Posuzované teze disertační práce splňují stanovené požadavky na dokument předmětné formy, 
vystihují problematiku řešenou ve vlastní disertační práci a poskytují ucelený obraz na řešené 
problémy. V textu se vyskytují některé drobné formulační nepřesnosti, shodně jako ve vlastní práci.  

Celkově je třeba hodnotit teze disertační práce pozitivně.   
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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: Při posuzování předcházející verze práce byly v roce 2016 vzneseny následující faktické 
připomínky a doporučení: 

„Faktické připomínky: 
 V textu disertace je užit odkaz na právní normu obsahující pojmy využívané v rámci 

technické analýzy dopravních nehod (Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)). Obecně 
užívané označení dané normy je „zákon o silničním provozu“, nikoli uvedené označení 
„silniční zákon“.  

 Pokud jsou v práci zmiňovány právní normy, normy ČSN, i další materiály obdobného 
charakteru (normy oborové), bylo by vhodné zpracovat jejich přehled s komentářem 
týkajícím se obsažené terminologie. Například se jedná o zákon č. 361/2000 Sb., 
vyhlášku č. 30/2001 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., vyhlášku č. 104/1997 Sb., normy 
ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 01 8020, ČSN 73 6380 a další. 
Technické normy nejsou od 31. 12. 1999 obecně závazné, pokud na ně neodkazuje jiný 
právní předpis (zákon 22/1997 Sb.). Mnoho vhodných podkladů bylo zpracováno v rámci 
řešených diplomových prací řešených na školícím pracovišti.  

o Poznámka: Autor předkládaného posudku v daném bodě vychází ze své praxe, 
kdy v rámci zpracování odborného vyjádření ve věci podezření na pojistný 
podvod, byla posuzována situace na místě dopravní nehody, přičemž nejenže 
bylo potvrzeno úmyslné najetí jednoho vozidla do druhého, ale především bylo 
na základě provedeného rozboru norem „z hlediska technického pojetí právní 
úpravy“ zcela přehodnoceno jednání účastníků dopravní nehody. Jelikož nebyly 
komunikace označeny jako hlavní či vedlejší (ani číslem komunikace), jednalo se 
v daném případě o křižovatku, na které nebyla přednost v jízdě upravena 
dopravním značením. Přestože se jednalo o komunikace rozdílné třídy, byly 
ale z hlediska povrchu i šířkového uspořádání obdobné a řidič tak nemohl 
předjímat, pohybuje-li se na komunikaci hlavní či vedlejší. V konečném důsledku 
se tak z řidiče poškozeného vozidla, který uplatňoval značnou škodu, stal řidič 
vozidla škodícího.  

 Hovoříme-li o terminologii a výkladu pojmů, stálo by za zvážení implementovat do práce 
také výstupy Nejvyššího soudu České republiky. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR velmi 
často pracují právě s terminologií užitou v rámci technické analýzy dopravních nehod.  
 

 Autor v textu naráží i na některé právní aspekty - například právní plauzibilitu, kterou 
rozebírá na straně 31, přičemž takováto hodnocení dle autora přísluší právníkům. 
V navazujícím obrázku č. 3.2 je však v kategorii pojmů uvedena plauzibilita, která je 
následně dělena z hlediska způsobu přístupu i na technickou, kde má přímou úlohu 
znalec. Přestože se jedná o přístup jiného autora, který je citován, bylo by vhodné, pokud 
by autor blíže vysvětlil svůj přístup k danému pojmu a zejména formuloval jednoznačný 
závěr.  

 Z hlediska pojmů jsou v textu nevhodně užívány pojmy: „povolená rychlost / dovolená 
rychlost; špatná konstituce; špatná vozovka; chybná výbava; příkopa; dosvit světla 
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o intenzitě X Luxů; dohledové podmínky“. Vhodným výrazem není ani „vedoucí vozidlo“. 
V případě některých výrazů, které jsou uvedeny v obrázku s odkazem na originál 
v německém jazyce, není zřejmé, zda je autor již takto přebral, či zda se jedná o vlastní 
překlad.  

 V kapitole zabývající se zhodnocením náhlé změny rychlosti nebo směru jízdy jsou 
několikrát zaměňovány výrazy boční „zrychlení / zpomalení“. Při činěný závěrů 
definujících bezpečné, málo bezpečné, nebezpečné boční zrychlení by mělo být 
zdůrazněno, že přes provedená měření s exaktními výsledky ve formě konkrétních 
hodnot dosažitelného zpomalení se jedná o subjektivní vnímání respondentů, s nimiž 
bylo měření prováděno.  

 V práci uvedené obrázky a grafy by měly mít popisy v českém jazyce, případně 
komentář, že se jedná o převzaté původní obrázky (grafy). Není však vhodné, aby byl 
popis os v českém jazyce a popis dat v jazyce anglickém. Zvolený přístup by měl být 
uplatněn v celém textu jednotně.   

 
Návrh a doporučení: 

Zpracování a uplatnění terminologie, která by měla být všeobecně akceptována odbornou 
veřejností, předpokládá z hlediska procesního diskusi a oponenturu předcházející zveřejnění pojmů 
s jejich výkladem, aby došlo ke všeobecnému konsenzu. V daném případě se ovšem jedná 
o definice vycházející z řešení disertační práce, ke kterým dospěl zpracovatel.  

Pokud by měly být vyvozené závěry publikovány jako oficiální výklad vybrané terminologie, 
domnívám se, že by nemuselo dojít k jejich akceptaci. Lze naopak předpokládat následnou kritiku 
autora, a protože je disertační práce veřejně publikována následně i školícího pracoviště.   

Na tomto místě je však nutno upozornit na přístup disertanta, který na konferenci ExFoS 2014 při 
přednesu příspěvku „Analýza pojmů náhle x nenáhle pomocí experimentu“ vyzýval účastníky, aby se 
vyjádřili k závěrům, které byly v rámci příspěvku prezentovány.  

 
Z jiného úhlu pohledu lze spatřovat v odvedené práci i ve vlastním tématu potenciál dalšího 

rozpracování. Toto by bylo možno realizovat například pravidelným vkládáním tematické strany „listu 
výkladu terminologie“ do časopisu Soudní inženýrství (obdobně jako jsou vkládány katalogy vozidel 
v periodiku Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik). Vytvořená báze informací by poté mohla vyústit 
až v odbornou knihu (monografii) s výkladem užívaných pojmů, což by jistě znamenalo přínos 
pro vědní obor, praxi i pedagogiku a dále posílilo vnímání školícího pracoviště. V navrhovaném 
procesu by však bylo nutno vypořádat se s mechanismem projednání návrhu výkladu terminologie 
v plénu odborníků. I návrh takovéhoto procesu by ale mohl být přínosem autora. 

 
Informační hodnotu práce by navýšilo doplnění ucelené tabulky obsahující pojem, výklad pojmu 

a komentář, ze které by byla zřejmá konkrétní terminologie, jíž se autor v práci zabývá a její rozsah. 
Případně by bylo vhodné doplnit rejstřík pojmů s odkazem na výskyt v textu. U jednotlivých pojmů by 
bylo možno uvést rovněž příklady chybného užití.  

 
Závěrem je však nutno v kontextu s výše uvedeným k osobě disertanta konstatovat, že se jedná 

o osobnost, která má pod vedením školitele bezpochyby potenciál k vypracování kvalitní práce, jež 
by byla přínosem pro vědní obor, praxi, výuku i samotné školící pracoviště.  

S ohledem na uvedené, a s ohledem na faktické chyby vyskytující se v textu, který bude veřejně 
dostupný, i s přihlédnutím k potenciálu autora, doporučuji disertaci přepracovat.“  
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Komentář:
Na   základě   podrobného   studia   předložené   disertační   práce   a   jejích   tezí,   i   s přihlédnutím

k připomínkám k předcházející verzi doktorandovi práce, je nutno vnímat výrazný pokrok,  který autor
učjni'!

Porovnáme-li   původní   a   nově   posuzovanou   verzi   je   zřejmé,   že   se   zpracovatel   vypořádal
s většinou vznesených připomínek.

Práce  je  v předložené  podobě  disenabilní  a  je  zpracována   na  odpovídající  odborné  úrovni,
s drobnými fomálními a lingvistickými nepřesnostmi.

Cíle disertační práce, které si autor vytkl, byly dosaženy.
Ve  vztahu  k oboru  „Soudní  inženýrství"  přináší  disertační  práce  další  di'lči'  obohacení  vědni'ho

poznání v dané oblasti.
Text   práce   a   učiněné   závěry,   respektive  formulované   definice,   mohou   být   využity   v rámci

pedagogického  procesu.  Za  předpokladu  akceptace  odbornou  veřejností  jsou  definice  využitelné
i v praxi.  Práce má potenciál  i pro další rozšiřování,  a to v intencích  nastoleného tématu „zpracování
terminologie".

V rámci rozpravy by se měl autor vyjádřit k dotazu:
•      Proč    bylo    zvoleno    konkrétní    názvosloví,    které   je    vpráci    uvedeno?    Jaká    další

terminologie,  by dle mínění autora, měla být zpracována?
•      Domni'vá  se  autor,  že  je  vpraxi  (například  při  li'čeni'  u  soudu)  vhodné  uvádět  mezní

hodnotu mezi „nenáhlou" a „náhlou" změnou směru jízdy v určitém rozpěti'?

13. Disertační ráci k
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