
Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Gabriely Kloudové „Využití 

psychofyziologických metod při objektivizaci mentální zátěže vojenských 

pilotů“ 

     Autorka se ve své rigorózní práci věnuje tématu využití psychofyziologických metod měření k 

operacionalizaci mentální zátěže u vojenských pilotů.  Po formální stránce práce splňuje většinu 

požadavků kladených na tento druh prací, přesto lze z tohoto hlediska najít v práci několik 

nedostatků: 

 Z jazykového hlediska je práce čtivá, přesto se autorka na několika místech nevyhnula 

občasným překlepům (např. „…vyznačila v horní části grafu a přiblížila v Tabulka 5.“ na s. 77 

nebo „…nezávislosti mentální zátěže na výkon pilota…“ na s. 90) a stylistickým 

neobratnostem (např. „…proto je tyto normy třeba brát s ostražitostí…“ na s. 29 nebo 

„Rozdíly jsou markantní u jednotlivých pilotů, což je dáno vysokou interindividualitou 

výzkumného souboru.“ na s. 76, případně „Pro definitivní podobu položkové analýzy jsem 

provedla korelaci s hrubým skóre (HS) viz Tabulka 15.“ na s. 100).  

 Popisky tabulek nejsou vždy dostatečné (např. u Tabulky 1 není zřejmé, jaká je referenční 

skupina uváděného počtu leteckých nehod, a u Tabulky 14 není zase zřejmé, k čemu se 

vztahují uváděné průměrné hodnoty). 

 Někdy jsou číselné údaje v tabulce hůře čitelné (např. v Tabulce 7 nebo 8).  

 Autorka někdy používá odborné výrazy bez jejich bližšího vysvětlení (např. „U těžších případů 

přechází v další fázi, kdy pilot událost analyzuje a pociťuje úzkost, kterou často zahání 

alkoholem, což fází rekuperace prodlužuje.“ na s. 47),  

 Autorka někdy k zobrazování dat používá nevhodný 3D sloupcový graf, který stěžuje přesné 

odečítání číselných hodnot z grafu (např. grafy 3–6).  

     Vzhledem k těmto nedostatkům hodnotím práci z hlediska její formální úpravy jako velmi dobrou.  

     V teoretické části autorka pokrývá klíčové pojmy, otázky a dosavadní poznatky související 

s hlavním tématem práce, na které pak plynule navazuje popisem svého vlastního výzkumného 

projektu v empirické části práce. V rámci teoretické části práce oceňuji především schopnost autorky 

na relativně malém prostoru podrobně vykreslit řadu témat od obecné problematiky zvládání stresu 

až po zkoumání specifických stresorů a krizových situací v rámci letové činnosti pilotů. Jako relativně 

slabší část zde vnímám pouze oddíl věnovaný psychologickým metodám měření mentální zátěže (s. 

28–29), který na mě působí dojmem pouze volného výčtu metod bez nějakého hlubšího jednotícího 

rámce. Jako určitý nedostatek vnímám také to, že autorka ne vždy uvádí zdroje, o které se ve svých 

tvrzeních opírá (např. „Bylo mnohokrát výzkumně potvrzeno, že během administrace dochází ke 

zvýšení aktivity sympatického nervového systému…“ na s. 29 nebo „Na základě dlouhodobých 

experimentálních výzkumů byly nalezeny souvislosti mezi…“ na s. 26, případně „Názory na účinnost 

této techniky se u mnoha autorů často liší…“ rovněž na s. 26). Přes tyto drobné připomínky hodnotím 

teoretickou část práce jako výbornou.  

     Empirická část práce obsahuje většinu informací, které bychom očekávali od popisu empirického 

výzkumu: uvedení hlavních výzkumných otázek a hypotéz, popis metod a výzkumných postupů, popis 

výzkumného souboru, popis a interpretace výsledků statistického zpracování dat a diskuze výstupů 

výzkumu. Autorka zvolila adekvátní výzkumný design k zodpovězení výzkumných otázek, avšak ne 

vždy použila úplně nejvhodnější nástroje ke statistickému zpracování dat a také ne vždy správně 

interpretovala výstupy ze statistických analýz. Konkrétní připomínky a otázky viz seznam níže: 

 Statistický model, který autorka používá při testování první hypotézy (párový t-test), vychází 

(mimo jiné) z předpokladu, že rozdílové skóry jsou z populace vybírány náhodně, což pro 

data, se kterými autorka pracuje, neplatí. Správně by autorka měla data od jednotlivých 

pilotů nejdříve zprůměrovat, případně by měla použít hierarchický statistický model.      



 U p-hodnoty se nikdy neuvádí, že má hodnotu 0 (p = 0,00; s. 87), ale že její hodnota je menší 

než 0,001 (p < 0,001). 

 Autorka chybně interpretuje význam 99% konfidenčního intervalu („Interval spolehlivosti 

určuje s 99% přesností výskyt hodnot v daném intervalu…“ na s. 87). 

 Autorka chybně interpretuje význam Grafu 10, když na základě mezikvartilového rozpětí 

Q0,75 – Q0,25 tvrdí, že „Tepová frekvence se v klidové poloze pohybovala nejčastěji mezi 60-72 

tepy za minutu, kdežto letová mezi 72-95 tepy/min.“ (s. 88) 

 V případě dat zobrazených v Grafu 11 není jasné, jak autorka tato data získala/vypočítala. 

Jedná se o data za jednotlivé piloty, nebo za jednotlivé mise? 

 Tvrzení, že „průměrné zvýšení ukazuje medián…“ (s. 89) nedává z hlediska statistiky smysl. 

 Statistický model, který autorka používá při testování druhé hypotézy (Pearsonův korelační 

koeficient), vychází (mimo jiné) z předpokladu, že data jsou z populace vybírána náhodně, 

což pro data, se kterými autorka pracuje, neplatí. Správně by autorka měla data od 

jednotlivých pilotů nejdříve zprůměrovat, případně by měla použít hierarchický statistický 

model. 

 Při použití Pearsonovy korelační hypotézy k testování druhé hypotézy autorka nijak 

neověřuje deskriptivní adekvátnost tohoto statistického modelu (např. vizuální inspekcí 

bodového grafu/korelačního diagramu - pro ilustraci významu takové kontroly viz známý 

Anscombeův kvartet).   

 Přestože autorka provádí „pouze“ korelační výzkumnou studii, opakovaně v rámci popisu 

výzkumných otázek (např. na s. 91) a také při interpretaci některých výsledků statistických 

analýz (např. na s. 93) hovoří chybně o vlivu jedné proměnné na druhou. Správně by autorka 

měla používat kauzálně neutrálnější slovní spojení „souvislost mezi proměnnými“.   

 Z textu není zřejmé, proč autorka při testování jednotlivých hypotéz volila různé hladiny 

významnosti (0,01 při testování první hypotézy a 0,05 při testování ostatních hypotéz). 

 Korelační koeficienty je zvykem uvádět s přesností maximálně na tři desetinná místa, nikoli 

na čtyři desetinná místa (s. 93).  

 Jak je možné, že autorka na s. 82 uvádí, že ne u všech 22 pilotů, kteří se zúčastnili její studie, 

má k dispozici výsledky z osobnostního testu ALAPS, a potom při testování hypotézy o 

souvislosti mezi osobnostními rysy (měřenými pomocí osobnostního testu ALAPS) a 

výkonem se n = 22 (viz Tabulka 10)? 

 Popis výstupů z Friedmanova testu a z výpočtu Kendallova koeficientu shody je neúplný - 

chybí obvyklé informace o počtu stupňů volnosti, o dosažené hladině významnosti nebo o 

hodnotě odpovídajícího korelačního koeficientu. V případě Friedmanova testu zcela chybí 

interpretace jeho výsledků.   

 Jak autorka rozumí vypočítanému Kendallovu koeficientu shody a co podle autorky 

v kontextu položené výzkumné otázky přesně znamená/vyjadřuje?  

 V rámci položkové analýzy autorka hovoří o dostatečném zvýšení tepové frekvence 

ukazujícím na mentální zátěž (s. 98). Z textu však není zřejmé, jak je takové dostatečné 

zvýšení tepové frekvence definováno.  

     Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům hodnotím empirickou část práce jako pouze dobrou.  

     Přes všechny výše uvedené připomínky předložená práce ve svém úhrnu splňuje základní 

požadavky kladené na rigorózní práce, a proto práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení 

dobře až velmi dobře. 

 

 

V Praze, dne 4. 4. 2016                                                                                                        PhDr. Luděk Stehlík  

https://en.wikipedia.org/wiki/Anscombe%27s_quartet

