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Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Gabriely Kloudové: 

„Využití psychofyzických metod při objektivizaci  

mentální zátěže vojenských pilotů“ 
 

 Předložené téma je nejen atraktivní, ale i z pohledu psychodiagnostického velmi 

přínosné. Domnívám se, že vhodné sestavení programu měření vybraných proměnných 

z pohledu různých přístupů (triangulace dat) je právě klíčové pro výběr a následné vzdělávání 

či výcvik profesionálních pilotů. Autorka navazuje na již dříve obhájenou práci diplomovou 

(2014).    

 První část teoretické části práce je věnována vymezení základních pojmů a přístupů 

k jejich měření či zjišťování (mentální zátěž, psychická odolnost). V druhé části práce se 

autorka zabývá letovou činností (základní charakteristiky, stresové faktory, nehodovost, vliv 

osobnosti) a psychologickou přípravou vojenských pilotů. Tato část práce je z mého pohledu 

velmi dobře zpracovaná, vhodně strukturovaná a čtivá. Autorka pracovala s adekvátním 

množstvím relevantní naší i zahraniční literatury, a tím si připravila vhodný teoreticko-

metodologický rámec pro následnou empirickou studii.  

 Základní cíle svého výzkumu autorka uvádí na str. 59 – 60, kde také zpřesňuje 

zkoumané proměnné. Výzkumný design je z mého pohledu poměrně náročný a vyžaduje 

spolupráci nejen letců, ale i řady odborníků z psychologické a letecké praxe. Nicméně autorka 

o průběhu výzkumu referuje srozumitelně a zajímavě. Výzkumný soubor (obě skupiny letců), 

metody sběru dat a měření, okolnosti výzkumu a způsob zpracování a analýzy dat náležitě 

popsala a zdůvodnila. Oceňuji i podrobnější popis výzkumných metod (které nejsou v běžné 

psychodiagnostické praxi používány) a postupů, které byly v předloženém výzkumu 

realizovány. Tím čtenáři umožňují bližší seznámení se s prostředím leteckého provozu a 

výcviku. Možná pro shrnutí celého procesu by bylo vhodné zařadit stručnou tabulku 

s uvedením jednotlivých fází výzkumu a získaných důležitých dat, která pak byla následně 

zpracovávána.  

 Výsledky jsou členěny na několik podkapitol. V první části jde především o popis 

způsobu vyhodnocování dat. V druhé části pak autorka ověřuje stanovené hypotézy (str. 86 – 

102). Výsledky jsou uvedeny v podobě přehledných tabulek a jejich popisu. Tuto část práce 

pokládám rovněž za zdařilou. Možná by stálo za úvahu sumarizovat uvedených šest hypotéz 

v úvodu empirické části práce. V některých tabulkách bych doporučila pro zjednodušení 

zaokrouhlit čísla na dvě desetinná místa.  



 Cením si pečlivě zpracované kapitoly „Diskuse“, kde autorka porovnává svá zjištění 

(případně i dílčí) s některými dřívějšími výzkumy a uvažuje o limitech své práce. Spolu 

s autorkou vnímám rovněž význam intraindividuálního porovnávání.  

 Předložená práce je nejen zajímavou psychodiagnostickou sondou do prostředí 

profesních charakteristik vojenských pilotů a nároků na ně kladených, nýbrž i ukázkou 

aplikace psychofyziologických metod měření. Vnímám i to, že za předloženým výzkumem 

stojí množství náročné práce související s jeho realizací.  

 

 Předložená studie, dle mého uvážení, splňuje nároky kladené na rigorózní práci a 

ráda ji doporučuji k obhajobě. 
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