
 
 

 

Oponentní posudek disertační práce  

Studijní program:  P3917         SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 

Studijní obor:  3917V001   SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 

Uchazeč:  Ing. Petr Slepánek 

Název disertační práce:  Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet 

vozidla s motocyklem 

Školitel: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.  

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:  

Téma disertační práce představuje aktuální problematiku, a to jak z hlediska teorie, 

tak i z hlediska soudně inženýrské praxe.  

V podstatě všichni zpracovatelé znaleckých posudků se ve své praxi s problematikou 

střetu vozidla s motocyklem setkávají běžně, přičemž je obzvláště důležité, vzhledem 

                                                 
*)

 (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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k následnému užití závěrů plynoucích z podaných posudků, zejména s ohledem 

na příslušné trestní či občanskoprávní řízení, poskytnout zadavateli relevantní údaje, 

na jejichž základě lze činit „objektivní“ rozhodnutí. 

 

 

3. Splnění cílů disertace 

X  Disertace splnila cíl   Disertace splnila cíl částečně   Disertace nesplnila cíl 

 Zdůvodnění:   

Jako cíl si autor vytkl: „na základě analýzy současného stavu poznání v oblasti analýzy 

střetu vozidla s motocyklem navrhnout systémový přístup pro řešení tohoto typu nehod, 

vč. vytváření systému podstatných veličin a metod pro zjišťování vstupních údajů“ 

(strana 106).  

Rovněž je zmíněno statistické vyhodnocení četnosti vzniku nehod z hlediska příčin 

jejich vzniku, navržení vhodné kategorizace, algoritmizace řešení a experimentální 

zjišťování údajů.  

Zejména v kapitole č. 5 (Postupy pro řešení jednotlivých typů dopravních nehod; strana 

158 až 183) je možno spatřovat přínosy z hlediska metodického postupu.  

Pozitivně je nutno hodnotit především zpravovanou rešeršní část práce, která je 

poměrně rozsáhlá a obsahuje i zdroje, které nejsou běžně využívány.  

Při porovnání posuzované práce s předcházející variantou je zřejmé, že došlo k doplnění 

a úpravě některých statí. Samotné téma ovšem představuje daleko větší potenciál pro 

řešení, než který je obsažen v práci. Přesto lze konstatovat, že došlo k naplnění cíle práce.  

 

4. Postup řešení problému a výsledky disertace  

  vynikající   nadprůměrné X  průměrné   podprůměrné   slabé 

  Zdůvodnění:   

  Konkrétní přínos doktoranda:     

Doktorand předkládá v posuzované práci rozsáhlou a informačně bohatou rešerši 

problematiky, což je bezpochyby pozitivní. Dále je zpracován návrh metodického postupu 

pro analýzu silničních nehod typu střetu vozidla a motocyklu, který obsahuje teoretické 

podklady, výstupy realizovaných měření vztažených ke zrychlení a příčnému přemístění 

motocyklů, i rozbor stávajících metod a postupů využívaných při řešení dopravních nehod 

za účasti motocyklů.  

Přílohová část práce obsahuje 2 přílohy s vývojovými diagramy postupu řešení 

konkrétních typů střetů vozidla s motocyklem.  

Obdobně jako v předcházející verzi práce je třeba konstatovat, že z hlediska 

metodického přístupu nedochází k vytvoření zcela nové metody, jsou ovšem využívány 

stávající postupy, které autor vhodně aplikuje na daný problém. Přestože v textu disertace 

nejsou uplatněny přímo nové vědecké poznatky, ve vztahu k tvůrčímu potenciálu podstata 

vědecké práce naplněna je. Kromě rešerše je přínosnou také experimentální část práce 

obsahující výsledky z provedených jízdních zkoušek.  

Obsah předkládané disertační práce prokazuje tvůrčí přístup ze strany autora, 

jenž kombinuje aspekty vztahující se k danému problému.  
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5. Původnost dosažených výsledků – výsledky jsou:  

  původní X  převážně původní   zčásti původní   nejsou původní 

 Zdůvodnění:   

Disertační práce obsahuje výsledky vlastních experimentů, které autor prováděl, či na 

kterých participoval. Za původní je nutno považovat návrh metodického postupu řešení 

předmětného typu dopravních nehod. Z hlediska jednotlivých částí práce se jedná 

o informace, které jsou uvedeny v kapitolách 3, 4 a 5. Přestože se jedná z hlediska návrhu 

postupu řešení o sousled činností, který je znalci v praxi užíván, v daném souhrnu nebyl 

dosud prezentován.   

 

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

další bádání:  

  vynikající   nadprůměrná X  průměrná   podprůměrná   slabá 

 Zdůvodnění:   

Bezpochyby lze za přínosné považovat zpracování ucelené rešerše uvedené v kapitole 

č. 1 (strana 11 až 106). Přínos disertační práce je proto spatřovat zejména ve vytvoření 

obsáhlé báze informací vztahující se k řešení střetu vozidla s motocyklem.  

K výraznému obohacení vědního ovšem v souvislosti s posuzovanou disertační prací 

nedošlo. Využívány jsou především již známé postupy, které však autor vhodně 

kombinuje, což lze považovat za originální přístup ze strany autora.  

Z hlediska oboru, ve kterém je disertační práce předkládána, tedy „Soudní inženýrství“, 

představuje text potenciální základ dalšího bádání a rozvíjení disciplíny v úrovni teorie 

i praktického užití získaných výsledků. 

Budeme-li parafrázovat, lze v dané práci spatřovat vklad pomyslného „kamínku“ 

na hromadu vědního poznání daného oboru.  

 

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, 

zejména poté ucelený přehled přístupů k řešení střetu vozidla s motocyklem, které byly 

publikovány na národní i mezinárodní úrovni.  

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 

řešení střetů vozidla s motocyklem. Využitelné jsou rovněž výstupy z praktických měření.  

 

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

  vynikající   nadprůměrná X  průměrná   podprůměrná   slabá 

 Zdůvodnění:   

K posouzení předložená verze práce potenciálem pro uplatnění výsledků ve znalecké 

praxi (technické analýzy dopravních nehod) disponuje.  

Zpracovatelé znaleckých posudků mohou čerpat obsáhlé informace předkládané 

autorem v ucelené formě. Využitelnými jsou především informace obsažené v kapitole č. 1 

a kapitole č. 4 (Hodnoty vstupních veličin pro technickou analýzu), spolu s přílohami. 
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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 (konference ExFoS; časopis SI). Zjištěno však bylo jen několik výstupů.   

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:    

Autor prokázal schopnost tvůrčí práce, syntézy, analýzy i aplikace výsledků 

ve specifické oblasti soudního inženýrství (technické analýze dopravních nehod).   

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

drobných formálních a lingvistických nepřesností, nelze k ní tak mít podstatných 

připomínek. Drobné chyby úroveň práce významně nesnižují.  

Práce je přehledná, text je doplněn množstvím obrázků a tabulek, obsažena je také 

přílohová část.    

 

11. Hodnocení tezí disertační práce
+)

 – úroveň tezí disertační práce je: 

  vynikající X  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.  

   

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 analýzy nehod motocyklů (střet motocyklu 

s vozidlem) 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, avšak potenciálem pro další bádání téma bezesporu 

disponuje a bylo by možno nalézt na straně autora rezervy.  

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 především 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. 

 

Protože se jedná o téma, které již bylo jednou k posouzení předloženo, oponent 

považuje za vhodné vyjádřit se rovněž k připomínkám vzneseným k původní verzi.  

o Autor reflektoval na velkou část vznesených připomínek a podnětů, což se 

pozitivně odrazilo v obsahu textu. Jedná se zejména o doplnění rešeršní části o 

zahraniční zdroje, a o částečné přepracování a doplnění návrhové části.  

o Jako marginálii lze vznést připomínku k terminologii, kdy jsou i nadále v textu 

užívána sousloví „střet vozidla s motocyklem“, kdy by bylo vhodnější užít „střet 

motocyklu s vozidlem“, a to i v kontextu s normou ISO 13232. 

o Autor v textu poukazuje na některé rozpory, z nichž vyvstávají otázky, které by 

bylo vhodné zodpovědět. Právě tato oblast je bezesporu zajímavou a podstatnou 

v rámci analytické činnosti znalců zabývajících se posuzováním dopravních 

nehod. Text například obsahuje polemiku vztahující se k určování střetové 

rychlosti na základě zkrácení rozvoru motocyklu. V textu autor zkrácení rozvoru 

jako parametr pro určení rychlosti zpochybňuje. Takovýchto podnětů práce 

obsahuje celou řadu, a právě jejich řešení (i když ne třeba zcela úplné) by bylo 

významné pro obohacení vědního poznání i pro znaleckou praxi!  

 

13. Disertační práci k obhajobě  doporučuji X nedoporučuji  
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Ev. otázky k obhajobě:    

1.    Je dle mínění autora možné vytvořit skutečně „komplexní systém“ pro analýzu 

silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem?  

2. Mohl by autor vysvětlit, respektive specifikovat svůj názor na využití dat týkajících se 

zkrácení rozvoru motocyklu ke specifikaci střetové rychlosti (strana 122)?  

3. Jaké faktory, pomineme-li zkrácení rozvoru, jsou důležité pro určení rychlosti 

motocyklu při střetu (mohl by toto autor uvést například ve formě ucelené přehledové 

tabulky)?  

4. Mohl by autor uvést sporné otázky vztahující se k problematice vhodné pro další řešení 

(i toto by bylo vhodné uvést v textu práce)?  

  

Datum: 28. 11. 2018  

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

   

 

 


