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Hlavním cílem rozsáhlé diplomové práce, vypracované v slovenském jazyce, je
ov¥°ení t°ech hypotéz týkajících se kinematických parametr· ch·ze £lov¥ka. Tyto
hypotézy zkoumají vliv délky kroku na vý²ku postavy, dále závislost t¥chto parametr·
na rychlosti ch·ze a srovnání m¥°ení vý²ky postavy v závislosti na zp·sobu m¥°ení
( 2D vs 3D).

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 23 osob sou£asn¥ pomocí 3D analýzy v systému Qualysis a 2D
analýzy pomocí snímání jednou £i dv¥ma vhodn¥ umíst¥nými kamerami. Tento ex-
periment 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 zpracování textu,
popis nam¥°ených výsledk·, jejich statistické zpracování a analýza moºných zdroj·
chyb jsou provedeny na dobré odborné úrovni.

Kvalita výsledk· a tudíº i vliv na jejich interpretaci m·ºe být zneváºena niº²ím
po£tem pouºitelných statistických vzork· (11 z 23), ale to je v²eobecný problém
experimentálních metod a nesniºuje hodnotu této práce. Z diskuse nad výsledky
prostorové analýzy, které jsou velmi dob°e statisticky zpracované, vyplývají nejen
odpov¥di na stanovené hypotézy a cíle, ale je zde uvedeno také zna£né mnoºství
informací zji²t¥ných b¥hem m¥°ení nad rámec zadání diplomové práce (nap°. vliv
oble£ení na parametry ch·ze).

K p°edloºené práci nemám z odborného hlediska ºádné výhrady ani dopl¬u-
jící p°ipomínky, jedná se o klasickou úlohu, která je dob°e °e²itelná práv¥ metodou
pohybové analýzy a diplomantka zde prokázala schopnost °e²it dané téma standard-
ním zp·sobem, který obsahuje v²echny pot°ebné náleºitosti p°i spln¥ní základního
poºadavku na dobrou odbornou úrove¬.

Z formálního hlediska bych rád upozornil na p°íli² dlouhý teoretický úvod (aº
po stranu 40), který neposkytuje £tená°i ºádnou novou informa£ní hodnotu, nebo´
jsou zde shromáºd¥ny údaje notorické, £asto p°ímo nesouvisející s biomechanikou
ch·ze.

Diplomantka prokázala schopnost °e²it dané téma samostatn¥, na velmi vysoké
odborné i formální úrovni a proto navrhuji hodnocení diplomové práce Natálie
Hru²kové stupn¥m

A - výborn¥,

Pro obhajobu diplomové práce navrhuji následující dotaz:

• Je moºné z va²í práce vy£íslit chybu mezi 2D a 3D m¥°ením vý²ky postavy
£lov¥ka. Pokud ano, jaký je Vá² názor na identi�kaci osob v kriminalistické
biomechanice ze záznam· po°ízených jen jednou kamerou?

V Praze dne 28.4.2014 Ing. Tomá² Goldmann, Ph.D.


