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1. Problematika práce
Autor se ve své práci věnuje zkoumání reakční doby řidičů automobilů. Práce je velmi aktuální a má
návaznost na praxi, řešený problém je po časové i odborné stránce odpovídající.

2. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky považuji za zajímavé a práci autora za hodnotnou. Vhodně navrhl experiment,
popsal terori a data vyhodnotil. Za velmi reprezentativní a vhodné považuji vymezení provozních
okrajových podmínek, simulujících reálné jízdní situace.
Z pohledu objektivity výborného experimentu je třeba konstatovat, že počet osob zapojených do
sledování je nízký, což je škoda.
Autor se správně zabývá statickým hodnocením a chybou měření, ale vzorec pro aritmetický průměr
na ztraně 24 je špatně, stejně jako nedává smysl vztah pro nejistotu typu A. V tabulkách výpočtů je
vše snad v pořádku.
Výsledky jsou doloženy grafy a komentovány.
Zajímavý je výsledek, že ženy do 30 let skoro kopírují muže nad 60 let a že alkohol jim svědčí.
Praktické využití je možno vidět v zohlednění výsledků např. při návrhu asistenčních systémů a
posuzování dopravních nehod.

3. Původnost práce
Práce se jasně jeví jako dílo autora, na začátku, v teoretické části, se objevují převzaté statistiky a
definice, praktická část je vlastní dílo posluchače.

4. Formální náležitosti práce
Zásady pro vypracování byly oběcně dodrženy, části textová i grafická jsou vyvážené. V práci se
však vyskytují některé formální chyby, jako nestandardní označování tabulek, atd. V práci chybí
seznam použitých symbolů a veličin.

5. Dotazy na studenta
1. Prosím vysvětlete, jak dle Vás úzce souvisí reakční doba s nízkou pozorností (str. 9)?
2. Na str. 23 píšete, že "..účelem je snížit pozornost řidiče a tím i reakční dobu..". Prosím vysvětlete
tento účel.
3. Liší se maximální ovládací síla na pedál spojky a brzdy?
4. Prosím vysvětlete vztahy na stranách 24 a 25. A pravděpodobnost správného výsledku 68% vám
stačí?
5. Jak myslíte, že by se projevil větší počet sledovaných vzorků (lidí) na výsledcích?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce svědčí o dostatečných odborných znalostech studenta a přes některé výtky  ji doporučuji k
obhajobě.
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