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Hlavním cílem diplomové práce Petry Ma²talkové je zji²t¥ní závislosti jednotlivých
parametr· ch·ze v závislosti na vý²ce osoby a jejím pohlaví metodou kinematické
analýzy. V práci byly stanoveny t°i hypotézy, které se týkají závislosti parametr·
ch·ze na vý²ce t¥la a pohlaví.

Uvedené hypotézy jsou ov¥°eny pomocí experimentu provedeném v Labora-
to°i pohybové analýzy na pracovi²ti FTVS. Tento experiment zkoumá rozm¥rové
parametry ch·ze 33 osob (14 muº· a 19 ºen) pomocí 3D analýzy v systému Qualy-
sis. Experiment je proveden dle zab¥hnuté metodologie laborato°e, spl¬uje v²echny
pot°ebné náleºitosti a je po odborné stránce zcela v po°ádku. Také formální zpra-
cování textu, popis nam¥°ených výsledk·, jejich statistické zpracování a analýza
moºných zdroj· chyb jsou provedeny na dobré odborné úrovni.

Výsledkem práce, je pak soubor celkem 19 závislostí jednotlivých parametr·
lidské ch·ze (délka kroku, úhel mezi femury, �exe p°edního/zadního kolene, ro-
tace pánve, rychlost ch·ze...) na velikosti postavy a pohlaví. V²echna data jsou
náleºit¥ statisticky zpracována, diskuze nad výsledky je také na dobré úrovni a
záv¥rem diplomantka konstatuje potvrzení hypotézy £.2, t.j. ch·ze muº· vykazuje
jiné hodnoty parametr· ch·ze, neº ch·ze ºen. Ostatní hypotézy nelze z nam¥°eného
statistického vzorku potvrdit. Práce m·ºe být p°ínosná i v praxi v oboru Kriminal-
istické biomechaniky, kdy získané výsledky mohou být pouºity k identi�kaci osob z
jejich ch·ze a biometrických parametr·.

K p°edloºené práci nemám z odborného ani formálního hlediska ºádné výhrady
ani dopl¬ující p°ipomínky, jedná se o úlohu, která je dob°e °e²itelná metodou pohy-
bové analýzy a diplomantka zde prokázala schopnost °e²it dané téma standardním
zp·sobem, který obsahuje v²echny pot°ebné náleºitosti p°i spln¥ní základního poºa-
davku na dobrou odbornou úrove¬.

Diplomantka prokázala schopnost °e²it dané téma samostatn¥, na velmi vysoké
odborné i formální úrovni a proto navrhuji hodnocení diplomové práce Petry Ma²talkové
stupn¥m

A - výborn¥.

Pro obhajobu diplomové práce navrhuji následující dotaz:

• Ve Va²i práci m¥ zaujala kapitola 2.2.1.1 "Ur£ení t¥lesné vý²ky z trasologické
stopy". Jak odpovídají tyto empirické vzorce výsledk·m uvedeným ve Va²i
práci?
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