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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: Předloženou disertační práci hodnotím jako aktuální, dá se uvést, že velmi aktuální. 

Aktuálnost lze dovodit dle toho, že stran výbavy motorových vozidel narůstá počet asistenčních 

systémů mezi nimž se objevují i autonomní asistenční systémy o kterých dle mého znalecká obec 

má jen zcela minimum informací a co více i v případě informace u dealera renomovaného 

výrobce vozidel tento neposkytne takové informace jež by byly pro znalce pro analýzu nehody 
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použitelné. Pak jakákoliv technická podpora v této oblasti je cenná.   

   

3. Splnění cílů disertace 

 disertace splnila cíl  disertace splnila cíl částečně   disertace nesplnila cíl  

Komentář: Po celkovém seznámení se s disertační prací tato dle mého splnila cíl jež je 

formulován v zadání. Zejména v tom směru, že jsou zde mj. informace o okamžiku (vzdálenosti), 

kdy je autonomní systém brzdění aktivován a za jakých podmínek provozu, byť se jedná o 

měření s jediným osobním automobilem značky Volvo.     

 

4. Postup řešení problému a výsledky disertace  

 vynikající   nadprůměrné   průměrné   podprůměrné   slabé  

Komentář: Postup řešení problému je dle mého logický. Doktorand provedl řadu experimentů 

které pak uceleně vyhodnotil.   

Konkrétní přínos doktoranda: Výsledkem z obecného pohledu je, že v případě moderního 

vozidla vybaveného mj. atonomním systém brzdění bude nutno při analýze tomuto věnovat 

náležitou pozornost.             

 

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, kdy poznání 

v této oblasti je prozatím minimální.   

   

7. Uplatnitelnost výsledků disertační práce ve výuce  

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: Pro výuku jsou výsledky dle mého uplatnitelné, zejména stran provedených 

experimentálních měření.      

 

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  

  

Komentář: Dle mého mohly být výsledky disertační práce více publikovány, ale je možné, že 

jsem nepodchytil jejich prezentaci například na seminářích či jejich publikaci, byť jen vybraných 

kapitol.     

 

10. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 
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 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, byť ve slovenském 

jazyce.      

 

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: Disertační práci jako celek hodnotím jako nadprůměrnou, zejména ve vztahu 

k četnosti provedení experimentálních měření.  

 

Z hlediska formální úpravy, přehlednosti nemám k disertační práci zásadní připomínky. Při 

studiu disertační práce byla u mne určitá nespokojenost s tím, že jednotlivé obrázky, grafy, jejich 

případný popis není uveden ve slovenském jazyce. 

 

V disertační práci jsou drobné nepřesnosti a to například na str. 29 je zapsán obr. č. 14, přičemž 

se jedná zřejmě o obr. č. 27 a, b. Dále na str. 32 až 34 jsou zřejmě taktéž chybně uvedeny č. obr. a 

to 17, 18 a 19, kdy se jedná dle mého o obr. č. 32, 33 a 34. Na str. 55 jsou definovány zóny 

polohy chodce v číselném vymezení 1 až 5. Na str. 60 k případové studii č. 10 je označena zóna 

střetu 1, dle mého správně by měla být zóna č. 5. Na str. 63, případová studie č. 18 je označena 

zóna střetu č. 6, která však na str. 55 není uvedena.    

 

V kapitole 10 na str. 87 až 104 u jednotlivých případových studií by bylo vhodné doplnit s jakou 

střední hodnotou zpomalaní vozidlo Volvo brzdilo.   

 

Položené otázky doktorandovi: 

 

1) Jaká byla dosažena střední hodnota zpomalení vozidla při případové studii experimentu č. 2 a 

č. 3, viz popis na str. 87 až 89.   
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2) Zda vozidlo Volvo bylo vybaveno systémem multikolizní brzdy (MKB). Za jakých podmínek 

dochází k aktivaci MKB. 

 

3) Zda i jiné značky vozidel jsou vybaveny systémem "City Safe", například vozidla Škoda. 

 

4) Vysvětlit blíže podmínky funkce aktivní kapoty. Zda v případě střetu vozidla s chodcem, kdy 

dojde k aktivaci tohoto prvku, bude možno uplatnit dosavadní poznatky stran určení nárazové 

rychlosti do chodce dle délky odhození těla chodce. Podílí se na aktivní bezpečnosti z hlediska 

ochrany chodců i čelní sklo, jeho pružnost, tříštitelnost atd., jaký je směr vývoje těchto skel.   

 

5) Aktivace systému autonomního brzdění se nazaznamenává do řídící jednotky. Jakým jiným 

způsobem a zda vůbec to bude možno zjistit,  že tento systém v době nehody byl aktivován, 

pominu-li výpověď řidiče.  

          

   

13. Disertační práci k obhajobě  doporučuji   nedoporučuji  

   

   

  Datum:  8. května 2016  

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

   

 


