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Ing. Ondřej Grunt vypracoval disertační práci v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika 

s názvem Development of quantitative risk assessment methodology for hihg-risk scenaarios 

and accidents. Vlastní text práce včetně seznamu literatury je reprezentován 96 stranami. Celá 

práce dále obsahuje 48 obrázků a 14 tabulek. Z hlediska poměru vlastní práce a rozboru 

současného stavu lze konstatovat, že práce obsahuje 25 stran popisu nejčastěji používaných 

metod a jejich typických aplikací a 52 stran vlastní práce včetně diskuse výsledků. 

Hlavním cílem disertační práce bylo výzkum a vývoj metod schopných při analýzách rizika 

znázornit dynamické chování procesu s časově proměnnou pravděpodobností fungování 

elementů zkoumaného systému. Výsledky výzkumu a vývoje těchto metod jsou pak formou 

matematických modelů aplikovány na případu požáru na ropné plošině při úniku plynu a na 

případu kolize letadel na přistávací dráze.  

 

Aktuálnost tématu disertační práce 

Zvolené téma je aktuální. A to nejen v rámci posuzování rizik v České republice, ale i v širším 

mezinárodním kontextu. Vychází z požadavků uložených evropskou a národní legislativou 

k prevenci závažných havárií. V rámci této legislativy jsou provozovatelé zařízení, u kterých 

se vyskytují specifikované nebezpečné látky v nadlimitním množství, povinni zpracovat 

bezpečnostní dokumentaci, jejíž nedílnou součástí je analýza a hodnocení rizik. Proto výzkum 

a vývoj nových nástrojů, které umožní věrohodnější posuzování pravděpodobnosti vniku 

havárií a kvantifikaci rizika, lze označit za potřebný.  Téma disertační práce lze tedy označit 

za aktuální a její řešení považovat za přínosné. 
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Dosažení v disertaci stanoveného cíle  

Hlavním cílem disertační práce bylo aplikovat inovační metody pracující s dynamickou 

složkou funkčnosti, a tedy i spolehlivosti, různorodých elementů komplexního systému 

a porovnat jejich výsledky s klasickými metodami spolehlivosti užívanými v analýzách rizik. 

Autor se proto soustředil na využití stochastické Petri sítě (SPN) pro vytvoření příslušného 

matematického modelu, který aplikoval na dva různé případy dynamického chování 

zkoumaného objektu – požár na ropné plošině, nehoda při rolování letadla na letišti. Na tyto 

případy aplikoval i klasické metody analýzy spolehlivosti (metodu stromu poruchových stavů, 

metodu stromu událostí) a simulaci Monte Carlo. Výsledky získané různými metodami 

porovnal a vyvodil správné závěry. Lze tedy konstatovat, že deklarovaný cíl disertační práce 

byl autorem dosažen. 

 

Úroveň rozboru současného stavu v disertaci řešené problematiky 

Současný stav řešené problematiky není v disertační práci explicitně popsán. Lze jej „vytušit“ 

z odkazů na příslušnou literaturu uvedených v popisu nejčastěji používaných metod a jejich 

typických aplikacích. Vzhledem k specifickému zaměření disertační práce (matematické 

modelování) lze tuto skutečnost akceptovat.  

 

Zvolený postup řešení a dosažené výsledky 

Při řešení zadaného cíle vycházel autor ze znalosti standardních metod používaných při 

kvantitativním hodnocení rizik. Tyto klasické metody (FTA, ETA, MC) aplikoval pro dvě 

případové studie (požár ropné plošiny při úniku plynu, střet letadel na přistávací dráze). Na 

tyto dvě případové studie následně aplikoval model využívající SPN, aby prokázal možnost 

uplatnění SPN při hodnocení rizik s výhodou respektování dynamických změn, ke kterým 

dochází v průběhu rozvoje havarijních scénářů. Výsledky získané klasickými metodami 

a metodou SPN porovnal a prokázal vhodnost a v řadě případů výhodnost použití modelů 

založených na SPN pro kvantitativní hodnocení rizika. 

 

Teoretický a praktický přínos disertační práce 

V rámci teoretického přínosu se od disertační práce očekává jisté novum v oblasti vědeckého 

poznání. Praktický přínos by pak měl spočívat v inženýrské aplikaci těchto nových vědeckých 

poznatků. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že teoretickým přínosem pro rozvoj vědního 

oboru je vypracování klasických modelů rozvoje scénářů havárie dvou případových studií, 

vypracování ekvivalentních modelů založených na SPN a jejich řešení prostřednictvím 

rychlých algoritmů matematického modelování. Praktickým přínosem je pak prokázání 

použitelnosti, vhodnosti a v řadě specifických případů i výhodnosti aplikace SPN pro 

kvantifikaci pravděpodobnostní složky rizika.   

 

Formální úroveň práce a úroveň jazyková 

Po stránce formálního zpracování je práce na dobré úrovni. Obrázky a tabulky jsou přehledné 

a čitelné. Autor se soustředil na podstatné záležitosti, kterými jsou modely, jejich popisy a 

získané výsledky. Prezentace modelů a výsledků formou obrázků a tabulek tvoří značnou část 

práce, zdálo by se, že na úkor textu. Vzhledem ke specifičnosti práce je však tento přístup 
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akceptovatelný. Pokud jde o jazykovou stránku, lze konstatovat, že se jedná srozumitelný, 

pochopitelný a vcelku koherentně formulovaný anglický text.  

 

Připomínky a nedostatky 

V disertační práci jsem neshledal nedostatky nebo takové formulace, ke kterým bych měl 

výhrady či připomínky.  

 

Publikační činnost 

Z uvedeného přehledu 8 publikací, kde je autor jmenovitě uveden, je zřejmé, že má 

impaktovanou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích. Z toho je zjevná 

aktivní činnost autora týkající se převážně řešení problematiky matematického modelování 

rizik spojených s průmyslovými haváriemi 

 

Dotazy k odborné rozpravě při obhajobě 

Dotaz 1: Na str. 41 je uvedeno, že panika nemůže být kvantifikována. Proč? 

Dotaz 2: Jak by bylo možné zachytit v ETA, FTA a SPN případ paniky osob? 

Dotaz 3: Lze z porovnávání výsledků získaných ETA, FTA, DMC a SPN vyvodit závěr 

týkající se věrohodnosti toho či onoho modelu ve vztahu k modelované skutečnosti?   

 

Závěrečné zhodnocení disertační práce 

Na základě hodnocení předložené disertace lze konstatovat, že autor disertace prokázal 

schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje a tím splnil 

podmínky § 47, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 

 Proto doporučuji, aby v případě úspěšné obhajoby disertační práce mu byl udělen 

akademický titul "doktor" (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).  

 

V Liberci, 1. prosince 2015 

 

       

        doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc. 

 


