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vědu a výzkumnou činnost ze dne 5.8.2020. 

 

Práce byla předložena v elektronické verzi o rozsahu 154 stran a 6 příloh. Práce obsahuje  všechny 

náležitosti pro tento typ závěrečné práce, tedy dvojjazyčný abstrakt, seznam zkratek, teoretická 

východiska práce, metodologii práce, její cíle, výzkumné otázky a hypotézy, zpracované a výsledky a 

diskusi. Vhodně pracuje s literaturou, korektně cituje a cizí zdroje využívá velmi vyváženým 

způsobem. Po stránce formální a grafické jde o velmi zdařilou práci. 

Práce je čistě experimentální, nevyhodnocuje medicínské a biomechanické principy sledovaného jevu 

ani jeho vlastní dynamiku. Experimentální data vhodně zpracovává statistickými metodami, které 

využívá pro vyhodnocení měřených jevů a jejich vzájemné vazby jak mezi sebou, tak s jinými soubory 

dat.  

Věcně autorka řeší důležité téma korelace obecných platných norem pro specifickou a důležitou 

skupinu subjektů. To je dobře definovaný výzkumný úkol na obecné úrovni, autorka řeší 

problematiku posturální stability se zaměřením na skupinu sportující mladší věkové skupiny. 

K řešení úkolu používá moderní přístupy, tedy kvalitní přístrojové vybavení, počítačové zpracování 

dat, vhodně zvolené statistické metody a na základě jich – tedy nejen na základě úsudku – 

vyhodnocuje dosažené výsledky. Využití výpočetní techniky a moderní statistiky je silným rysem 

předložené práce. 

Práce podává velmi cenný a podrobný přehled veličin hodnotících stabilitní test. 

Kapitola, obsahující výsledky a zpracování měření, že zpracována velmi pečlivě a detailně. Výsledky 

jsou demonstrovány v přehledných tabulkách a grafech. Pro orientaci čtenáře je výhodné začít 

studium jednotlivých případů vyhodnocením reakčního času, který dává jasný příklad postupu 

zpracování změřených hodnot. 

Předložené hypotézy jsou podrobeny analýze a jejich pravdivost je jednoznačně vyhodnocena. 

Všechny úkoly, které práce měla vyřešit, jsou splněny a diskutovány. Jsou kriticky uvedeny i limity 

práce a doporučení pro další výzkum. Tím je práce cenným zdrojem informací pro další výzkum 

v dané oblasti. 

Cíle práce jsou zcela splněny a práce tvoří ucelený zdroj informací.  

V závěru je celá práce přehledně shrnuta. 



 

 

Připomínky k práci: 

Na str. 5 je citováno tvrzení, že výchylky postoje lze interpretovat jako převrácené kyvadlo. Kyvadlo 

s konstantními parametry v homogenním gravitačním poli vytvoří kužel s kružnicovou podstavou, 

zkoumaný jev s určitostí ne (viz vlastní výzkum). Kritické vyjádření by bylo na místě. 

Která definice posture je zásadní? 

Na str. 17 je zmíněna osa y která není není definována. Jde o měření v jedné ose nebo jde o měření 

v rovině xy? 

Na str. 22 je uvedena rovnice (1), která vyžaduje průběhy úhlu Φ. Jak jej měříte a je ke zvážení, zda 

pro analýzu děje by nebylo zajímavé znát i průběh jeho derivací (tedy nejen průměrnou MVL), ale 

charakteristiky 

Hypotézy (str.34), postavené jako vzájemné negace, jsou z hlediska formální logiky nevhodné, 

nicméně v dané práci a jejích výsledcích mají význam. Přesto úvaha z výrokové logiky nad jejich 

formulací by mohla být užitečná. 

Poslední otázkou je Váš názor na relevanci počítačových modelů dané problematiky a jejich 

porovnání s experimentem jako další etalon hodnocení stability. 

 

Stylistické (nepodstatné) poznámky (použitelné pro případné další vydání práce): 

 

Str. 22 - Drobné překlepy a stylistické chyby (např. 3.2 první věta,…) 

Str. 33 – norma AC není vysvětlena (ani v seznamu zkratek) a popsána 

Str 52 – překlep: skóre 

Str. 121 dole – vedlejší věta uvedena jako hlavní 

Str. 131 – překlep: napleněn 

Str. 136 – nevhodný tvar: softwareu 

Str.   139 – nesprávná shoda: porovnávány data 

 

Závěr: 

 

Disertační práci Mgr. Heleny Vomáčkové považuji za zdařilé původní autorské dílo, které plní 

požadavky na tento typ prací kladených. Podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce jsou splněny, 

tedy práce obsahuje původní a autorkou disertační práce publikované výsledky vědecké práce 

v souladu se zákonem č. 111/98 Sb. a příslušnými předpisy UK. 

 



Práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném složení udělení titulu doktor (ve zkratce Ph.D.). 

 

V Plzni 18.8.2020      prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 

        Fakulta strojní, RTI 

        Západočeská univerzita v Plzni 

 

 

 

 


