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1. Aktuálnost tématu.

Disert8èni práce se z8Jývj

problematl<ou hodnoceni bezp8Ènostniho

potenciálu vozov6ho partcu a dile problemettkoopredikce nisledkù dopravnlch
nehod. Oba rešenì probl6mys~jl

do oblasti bezpeèr1O8ti
uniènlho provozu,což

je problematika,která je 8du6lni neustálea je možno rlci, f.e jejl aktuálnostneustále
narùstá.
V úvodu autor definuje a rozeblrj ~l8dnl

pojny, pnèiny a následky

dopravnichnehod, systémovérelenl nehodovostia modelovinr vývoje nehodovosti.
Tato èást pøedstavujevhodn6 UYedenido probl6mu a objas"uje aktujlnost
p~atiky

reIen6

ve vztahu k b(.Kjoua1O8ti.

2. MetodvZDracováni.
V dalll èásti autor definujeclle práce tM dvou zjjn1OVýd1oblastech.Je to oblast
dopravniho proetfedku jako 8t"'ystér~

bezpeèr'aOltiprovozu a oblast vývoje

dopravnrnehodovostia následkùnehod.
Citem v prvnl oblasti je vytvofeni systému hodoooenl pasivnl bezpeèr'tOStia

jeho 8P~kacena vozovýpartcy ~R.
Cflem ve druhé oblasti je vytvofenl predlcenlch modelù nehodovostia jejich
ov6Ienl pOfYM)Cire6lných dat.

Vobou prlpadech autor vyu!lw r&leni modelù pomocf fuzzy množin. Tato
metoda byla zvolena vhodným zp•-obem, co! je zr8jm6 i z kapitoly 3, kde jsou
rozebrány prvky wn61é intefige~

a jejich retenl s vyufitlm výpotAtnl techniky.

3. SDln6nfcflù Drice.
Je mofno konstatovat,!e cile práce 1t8~n6

výIe autor splnil.

V prvnl oblasti autor vytvofil fuzzy i1terfereneni systém v prostfedi Matlab
pomocr ktereho vyhodnotil statistický soubor sestavený autorem na základ6
informaciz centrjlního registruvozidel.
V druhé oblasti autor navrhl predikènl modely vývoje bezpeènosti a jejich
funkènostov6òl pomocrstatistickýd1dat o nehodovostiv ~R.

4. Vjlledkv diserta~ a noY600znatkv.
Ae6en1 prvnl oblasti obsahujekapitola 4

- .Bezpeenosml

parku.
Autor zde popisuje možnosti Ibifu dat. Pomimi

~hle

pote~

vozov6l~.o

se vìnuje popisu.

analýze údajù z centrálnlho registru vozidel (CRV) v CR: Pro svoji p*i

vybral z CRV

98% vzorek údajù, které bylo n'K)fno nijakým ZPÙ8OOem
~ravit.
061e se zabývá úpravami tohoto souboru, které spoèIvajl ve stanoveni 8

doDlninl vAku.hmotnostia stuDnì beZDeènoati
jednotlivýchvozidel.
NejjednoduHI situace je u vlku, protože v CRV je uveden rok výroby. I k ~
je zde proveden rozsáhlý rozbor vttw &t*n vozktla na dopram nehodovost
Dalil Mst je vìnována otázce pasivnl bezpeènosti.Kritce jsou zde rozebrány
legislativnl zkoulky, kter6 jsou jednozn8èn6 zekotveny v pfedp-.ed1 EHK (pfedevllm
bari6rové zkouiky). Autor zde polemizuje s možnosti pftsnìnl kritérii tìd1to zkoulek
(str.38), co! si mysllm, že nenl ;edncxiud1á záležitost.
Znaèn6 pozornost je v6nMna

tzv. "spotfebitefským testùm-, které jsou

publMovány v tisku a È8sopiledt 8 ktet'é autor dále použfri pro dalil hod~l.

Podrobnì jsou zde rozebrána kritéria jejich hodnoceni, kter6 vycházejI z výs~kù
provedených bariérových zkoulek podle predpisù EHK. Na základì t6to analýzy
definuje ptir&zenl dat pasivnl bezpeèr1O8tido souboru z CRV.
V daJil M8ti je rozebr6n a dokwnentorin vliv hmotnosti na bezpeènost. Je zde

konstatovánapom6r~ známá vtc, že s hmotnostinarùstá .agresivita"vozidel, jejich
spotfeba a s0UÈ8snì I bezpeènostos6dky. Nellbl se mi zde uvád6nj hiTlOtroo
v librjch, spotfeba v galonech a ryctat

v mlllch. Mohlo to být uvedeno v jedno~

použJvaných u nás.
Nadpis kapitoly na str. 73 by se mIl splle jmenovet .Pftrazenldat hmotnostido

~raveného souboru CRV', prutofe to spiie ~ovldá
nazvané .Nekompatibilita- je

jejlmu obsahu. V dalAl èásti

rozebr6n prcml6m njzné konstrukce karoserie,

deformaÈr1lchzón, geometrie prostoru apod. Jako samostatnj skupina do dalilho
hodnoceni zarazena nenl, i kdy! tyto prvky mohou bezpeènost znaèn6 ovlivnit.
Souhlasím s tvrzenlm autora, fe je to možno zohlednit ve stanoveni stupni
bezpeènosti z výsledkù bari6rových zkouAek.

Nejpodstatn6jli Mst( k8PMoIy4 je podk8P1toIa4.3 , kde je popùna tvorba fuzzy
inferenènlho systému (FIS), což je vlastni dllo autora 8 jeden z výsledkù diS6.~.
Systém má tfi vstupnl prominné

- stár! vozidla, hmotnost a hodnoceni podle Euro

NCAP. Jsou zde definovány jejich funkce prlstulnosti. Výstupnf proo16nná
Indexjap009 pfedstawje výslednéhodn0C8n(bezpeènostivozovéhopa~u.
Dále byla autorem vytvotena báze podmln6ných pravidel, která je jádrem
expertnfhosystému.
Wsledky hodnocenivozoY6hoP8~u v CR jsou shrnuty v kapitole 4.4. Jednak
je to hodnoceniv závisk)lti na vlku vozkjel a to z hlediska poètu, hmotnosti,poètu

typù a bezpeènosti.Dále je uYed6.-,ov podstatA totéf hodnoceni pro jednotlivé
v6kovékategorievozidel.
Aešenf druhé oblasti je uvedeno v kapitole 5

-

.Predikce èasové rady

s následkydopravníchnehodM.
V úvodu provedl autor opit analýzu problémua možnýchnástrojù a indikátorù
pro predikci vývoje dopravnlch nehod. Vstupnlmi daty jsou zde záznamy údajù o

následcíchdopravnlchnehoov è~ých
pfedzpracoval a vytvofil ~nl

- È8soY6 rady.Tsto dataautor

interVlled1

hodnoty pro jednomìllènl, ètvr1Ietnia ~~I

predikènf modely. DáJenavrhl predikèni modefy nehodovostipro uvedená èasov.
obdobfa oviòl jejich funkènost.Lze "ci, že vyhodnocenévýsledkycelkemodpovldajf
skuteenosttjsou IdItOpnyvyhod~
18

.

trend vývoje.V n6ktefýchjednotNvýchpòpadech

objev~jl výrazné odchytky.Byb by vh<Minérozebrat podrobntji jejid1 možné

dùvody.
5. VYznam oro oraxia M2Jvidv

Pftnosy pro vìdu a praxi ~
cei(0v6 souhl8lit, r'Manén6pft~

shrnuty v kapitole 6. S uvedenými pftnosy lze
lp8tft~ji pfedeviim v n~fném praktickémvyufiti .

to vobou relených oblastech. Jednak pro systematické zvyIov6nf bezpeènosti
vozového pari(u, jednak pro pfijlmaná opatøenike 8nižMnl následkù dopravnich
nehod.

Blatl upf88n6nloèe.(áwmod disertantavodpov6dichna cXjzky, které jsou
uvedenydále.

6. Závtr
Konl~i,

že prb

odpovidázadáni a sta~ný

cli autor splnl. Pro obhajobu

disertaènlpráce pfedkládá'nautorov1násJedujlclot*zky do diskuse:
1. V obla8tihodnocenibezpeènostivozovéhoparkujsou brány v úvahu pouze
prvky pasivnf bezpeÈf1O8ti.
Jak tuto plobterndu ovtivnl8yst6rnyaktivnf
bezpeèr'tOSti
a jak by je bylo možnozahmoutdo hod~f.
2. Jakáje kor*rétnl využitelnostvýsledkùprb?

?

Na závtr konstatuji, fa pr8d1ofená doktorská disertaèni práce splòuje podmlnky
kladené §47, (xj1l4 zákona è.111/98 Sb. D<*.1Of-and
prc**zal 1d'tOpr1O8t
a
pripraYeno8t k S8n0.-wn-.6 èinnosti v ~ti

výzktmu, je zpùsd)itý k tvùrèl v6decké

práci. ovládá modeml vìdecké n18tody, má dobré teoretickéznalostia ve své práci

pfinesl dilèl nové poznatky.DoooruèuiiOfotO

DO úsDAtné

obhaiob6disertaènioráce

udìlit doktorandovi akademickÝ titul .doktor"'.
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