
 
 

 

Oponentní posudek disertační práce  

Studijní program:  P3917         SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 
Studijní obor:  3917V001   SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 
Uchazeč:  Ing. Petr Zeman 
Název disertační práce:  Metodika využití dat digitálních tachografů v soudním 

inženýrství 
Školitel: Ing. Josef Libertin, CSc.  

Oponent:  doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. 

  Článek 46 odst. 4 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 oboru,  
e) k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni,  
f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona, 
g) zda student prokázal nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje 

nebo nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez tohoto závěru je 
posudek neplatný. 

Hodnocení laskavě proveďte textem a dále písmenem X do odpovídající šedé buňky.

 
1. Forma disertační práce ve smyslu čl. 42 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu  

VUT v Brně: 
a) samostatná práce zpracovaná podle čl. 42 odst. 2 a 4*) Studijního a zkušebního řádu 

VUT v Brně, obsahující výsledky řešení vědeckého úkolu, nebo  X

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. Aktuálnost námětu disertační práce  

X  Práce je velmi aktuální   … aktuální   … není aktuální 

 Zdůvodnění:  
Doktorand se v rámci předkládané disertační práce zaměřil na problematiku využití dat 

z digitálních tachografů v soudním inženýrství.  

                                                 
*) (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, 
f) souhrn v českém a anglickém jazyce zpravidla v rozsahu jedné strany. 
Součástí disertační práce může být rovněž dokumentace inženýrských nebo uměleckých děl.  

  (4) Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. 
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Jedná se bezpochyby o aktuální problematiku, se kterou přicházejí do styku jak znalci, 
tak i představitelé jiných orgánů a organizací zabývajících se otázkami bezpečnosti 
silničního provozu, ale zároveň také osoby z řad odborné veřejnosti.  

Dané téma je nutno považovat za aktuální problematiku z hlediska teorie i z hlediska 
soudně inženýrské praxe.  

Aktuálnost, a v podstatě nadčasovost, tématu je spjata s povinností vybavovat vozidla 
určitých kategorií záznamovým zařízením. Samotné záznamové zařízení přitom 
představuje pouze prostředek k zaznamenání dat, které lze následně využít při kontrolní 
činnosti, případně v rámci analýzy dopravní nehody. Snaha o ovlivňování a pozměňování 
dat je primárně vyvolána v důsledku záměrů obejít omezení vyplývající z požadavků 
na režim práce řidičů. Je tak zřejmé, že se s danou problematikou budeme jako s aktuální 
potýkat i do budoucna.  

 
3. Splnění cílů disertace 

  Disertace splnila cíl X  Disertace splnila cíl částečně   Disertace nesplnila cíl 

 Zdůvodnění:   
Cílem disertační práce, který si autor vytkl (strana 13), je „sepsání disertační práce 

na téma digitální tachografy, kdy znalcům a odborné veřejnosti je předložen souhrnný text 
seznamující se stěžejními částmi právních předpisů, popisující konkrétní části 
záznamového zařízení, možnosti analýzy dat, zabývá se způsoby ovlivňování údajů 
zaznamenaných tachografem nebo na kartě řidiče a možnými způsoby jejich odhalování 
a v neposlední řadě přibližuje novou generaci tzv. inteligentních tachografů, které mají 
řešit jejich dosavadní problémové a ovlivnitelné prvky“.  

Cíli dizertační práce definovanými v Zadání disertační práce je „vytvoření standardu 
postupu kontroly pro znalce, pomocí kterého bude možné provádět ohledání vozidla před 
samotnou hloubkovou analýzou nehodového děje a metodiky postupu při odhalování 
podvodů“. Metodika je přitom uvedena v samotném názvu disertační práce.  

 
Pozitivně je třeba hodnotit zpracování encyklopedického přehledu právních předpisů 

a současného stavu poznání. Užívány jsou však poměrně rozsáhlé citace jednotlivých 
právních norem.  

Z hlediska metodiky ve smyslu její definice, například dle prof. Janíčka:  
 metodika je „algoritmus metody, tedy postup, jak aplikovat metodu při řešení 

konkrétního úkolu“; 
 metoda je „ucelený soubor pravidel a popis ověřeného postupu, 

který doporučuje určité techniky a nástroje k řešení určitého úkolu“;  
by bylo vhodné informace uvedené v kapitole 3 disertační práce více obohatit 

a zpracovat například formou vývojového diagramu. Stejně tak v části vztahující se 
k postupu odhalování podvodů (kapitola 6). 

Přes uvedené připomínky však došlo k dostatečnému naplnění cíle disertační práce, 
ze které je rovněž patrná autorova přímá vazba na praxi.  
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4. Postup řešení problému a výsledky disertace  

  vynikající X  nadprůměrné   průměrné   podprůměrné   slabé 

 Zdůvodnění:   
Autor postupoval k řešení systematicky, provedl rozbor současného stavu poznání, 

zpracoval přehled jednotlivých úkonů souvisejících s ohledáním vozidla vybaveného 
digitálním tachografem, zmínil expertní analýzu dat, metodiku postupu odhalování 
podvodů a v poslední kapitole návrh inteligentního telematického systému.  

V práci nejsou sice prezentovány nové postupy, nicméně autor vhodným způsobem 
dává do souvislostí postupy stávající a tím vytváří ucelený přehled řešené problematiky. 
V tomto kontextu lze akceptovat i některé rozsáhlejší pasáže přímo přebrané z právních 
předpisů.  

Jak již bylo uvedeno, vyzdvihnout je třeba uvedení příkladů z praxe. Text práce mimo 
jiné obsahuje i nástin některých problémů, jako podnět vhodný k dalšímu řešení.   

I když disertace neobsahuje uplatnění přímo nových vědeckých poznatků, ve vztahu 
k tvůrčímu potenciálu lze považovat podstatu vědecké práce za naplněnou.  

 Konkrétní přínos doktoranda:     
 Kompilace báze podkladů vztahujících se k problematice digitálních 

tachografů.  
 Zpracování uceleného přehledu úkonů prováděných při ohledání vozidla 

vybaveného digitálním tachografem a při zpracování dat.  
 Prezentace příkladů protiprávního jednání spjatého s tachografy z praxe.  

 
5. Původnost dosažených výsledků – výsledky jsou:  

  původní X  převážně původní   zčásti původní   nejsou původní 

 Zdůvodnění:   
Disertační práce obsahuje výsledky vlastních analýz a měření, které autor prováděl, 

či na kterých participoval.  
Prezentaci činností a úkonů, které jsou uvedeny v kapitolách 3, 4 a 5, je rovněž třeba 

vnímat jako původní, a to přesto, že se jedná o v praxi prováděné činnosti, nicméně 
v daném souhrnu prezentovány dosud nebyly.  

Původní je i stanovení technických požadavků na budoucí generaci tachografů.   
 

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

  vynikající   nadprůměrná X  průměrná   podprůměrná   slabá 

 Zdůvodnění:   
Výsledky disertační práce jsou uplatnitelné ve vazbě na obor, v němž je disertační práce 

zpracována (Soudní inženýrství), jako komplexní soubor úkonů spjatých s kontrolou 
datových výstupů digitálního tachografu po nehodovém ději, včetně získání dat a kontroly 
zařízení a jejich konstrukčních částí.  

Využitelné a přínosné jsou příklady protiprávních jednání (podvodů), které autor 
v textu uvádí. Uplatnitelnost výsledků tak lze vnímat především v úrovni praxe, avšak 
s přesahem do teorie.   
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Sice k výraznému obohacení vědeckého poznání předloženou prací nedochází, jsou 
však vhodně v ucelené formě definovány prakticky užívané postupy, což je možno 
považovat za originální přístup ze strany autora.  

Podkladem pro další bádání může být například zpracování přehledu terminologie 
týkající se problematiky digitálních tachografů, zpracování sousledu úkonů formou 
vývojového diagramu a podobně.   

 
7. Uplatnitelnost výsledků disertační práce ve výuce:  

  vynikající X  nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá 

 Zdůvodnění:   
V pedagogickém procesu má práce nadprůměrný potenciál k uplatnění.  
V podstatě přímo aplikovatelné jsou statě z přehledu současného stavu poznání, 

prováděných kontrolních úkonů, analýzy dat, odhalování protiprávního jednání.  
Využitelné jsou informace a závěry přímo vztažené k tématu práce, ale také ty části, 

které jsou popisné, na nichž autor staví další návrhy, a ze kterých vyvozuje doporučení 
pro zamezení možností ovlivňování dat.  

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

  vynikající   nadprůměrná X  průměrná   podprůměrná   slabá 

 Zdůvodnění:   
K posouzení předložená práce potenciálem pro uplatnění výsledků ve znalecké praxi 

(technické analýzy dopravních nehod) bezesporu disponuje.  
Zpracovatelé znaleckých posudků mohou čerpat obsáhlé informace v ucelené formě 

předkládané autorem, které poskytují teoretická východiska i praktické případy (případové 
studie) vztahující se k problematice principů a způsobů záznamu dat z digitálních 
tachografů, včetně jejich vytěžování a analýzy.  

 
9. Publikování výsledků disertační práce - výsledky publikovány 

  byly  X  byly částečně   nebyly    Nelze zjistit

 Zdůvodnění:   
Publikování výsledků disertační práce částečně proběhlo, kdy autor některé výstupy 

prezentoval v rámci konferencí ExFoS. Zjištěno však bylo jen několik příspěvků.   
Publikační aktivity mohly být, s ohledem na rozsah práce a v práci uvedené informace, 

výrazně obsáhlejší, což by bylo pozitivní i pro školící pracoviště.  
 

10. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň: 

  vynikající   nadprůměrná X  průměrná   podprůměrná   slabá 

 Zdůvodnění:    
Formální úprava posuzované disertační práce je na dobré úrovni, s výjimkou některých 

drobných formálních chyb, nelze k ní tak mít podstatných připomínek.  
Text však z jazykového hlediska obsahuje některé gramatické a formulační 

nepřesnosti, které by bylo možno upravit. Například „data popisující nehodová děj“. 
Toto zjištění však úroveň práce významně nesnižuje.  

Jinak je práce přehledná, text je doplněn množstvím obrázků a tabulek, včetně 
přílohové části.    
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11. Hodnocení tezí disertační práce+) – úroveň tezí disertační práce je: 

  vynikající   nadprůměrná X  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.   
   
12. Celkové hodnocení disertační práce
Tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu student:       prokázal X neprokázal

Požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru práce: 
splňuje X

nesplňuje

Disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4**)  
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách: 

splňuje X
nesplňuje

Celková úroveň disertační práce je:

 vynikající nadprůměrná X průměrná podprůměrná  slabá 

                                                 
+) Článek 44 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. 

**)    (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. 
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Zdůvodnění:  
Předloženou disertační práci je možno hodnotit celkově pozitivně.  
V kontextu s posuzováním dílčích kritérií je práce na průměrné úrovni.  
Forma a obsah textu prokazují inovativní přístup ze strany autora, který se uceleným 

způsobem snaží pojmout problematiku využití dat z digitálních tachografů v soudním 
inženýrství. Nedochází sice k výraznému obohacení vědního poznání, nicméně 
problematika je pojímána novým způsobem, a i když jsou uváděny především známé 
postupy, jsou vhodně a uceleně prezentovány, a doplněny příklady z praxe. 
Právě praktické příklady jsou velice přínosné.  

Vytčené cíle práce byly splněny částečně, a to ve formě „souhrnného textu“ 
seznamujícího s příslušnou problematikou.  

Z formálního hlediska k předložené práci nelze mít podstatných připomínek. 
Je zpracovaná přehledně, doplněna množstvím obrázků a tabulek.  

Práce je v předložené podobě disertabilní a je zpracována na odpovídající odborné 
úrovni, s drobnými faktickými, formálními a lingvistickými nepřesnostmi.  

Autor prokázal schopnost tvůrčí vědecké práce a její výsledky aplikoval 
ve specifických podmínkách analýzy dopravních nehod. 

Text práce a učiněné závěry, mohou být dobře využity v rámci pedagogického 
procesu. 

Ve vztahu k oboru „Soudní inženýrství“ přináší disertační práce dílčí obohacení 
vědního poznání v dané oblasti. Z hlediska tvůrčího potenciálu lze tak podstatu vědecké 
práce považovat za naplněnou. 

 
Přes výše uvedené je ovšem třeba vznést následující připomínky:  
 Na straně 51 autor uvádí „data kontrolována a doplněna o zemi registrace 

a SPZ“, přitom označení „státní poznávací značka“ je již několik let nahrazeno 
„registrační značkou“.  

 U elektronické stabilizace (strana 82) je uvedeno „ESP prostřednictvím zásahů 
do řízení vozidla“. Tato informace může být matoucí s ohledem na princip 
činnosti daného systému, jehož podstatou je působení na jiné konstrukční části 
vozidla než na prvky řízení.  

 Práce obsahuje poměrně omezený počet informačních zdrojů. Jedná se o 21 
položek použité literatury, z nichž tvoří většinu odkazy na právní předpisy či 
www stránky v základní úrovni.  

 V textu jsou uváděny poměrně rozsáhlé pasáže převzaté z právních předpisů, 
které nejsou označeny přímo jako citace.  

 Text obsahuje také některé pasáže, které jsou uvedeny již v následující 
literatuře:  

o ZEMAN, P. Možnosti využití dat digitálního tachografu pro práci 
znalců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního 
inženýrství. 2010. 

Jedná se sice o zdroj, kterého je rovněž zpracovatel disertační práce autorem, 
nicméně převzatý text by měl být označen citací. Při striktním pohledu by mohla 
být totiž disertační práce vnímaná jako obohacení práce diplomové, což by 
nastat nemělo.  
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13. Disertační práci k obhajobě  doporučuji X nedoporučuji

  
Ev. otázky k obhajobě:    

1. K jakým rozdílům v záznamu rychlosti digitálním tachografem může docházet 
v důsledku opotřebení běhounů pneumatik?     

2. Může nastat situace, kdy vozidlo vybavené digitálním tachografem zaznamenává rychlost 
nižší, než je rychlost vozidla skutečná? Jaká je případně přípustná tolerance?  

3. Vysvětlete užití částí textu z diplomové práce (viz vznesené připomínky).  
  

Datum: 12. 8. 2018 
     Podpis oponenta:       …………………………..        

   
 

 


