
Errata - rigorózní práce 

 

Název:  Využití psychofyziologických metod při objektivizaci mentální zátěže 

vojenských pilotů 

Řešitel:   Mgr. Gabriela Kloudová 

Datum obhajoby:  14. 4. 2016 

 

Str. 26 

Je uvedeno: Na základě dlouhodobých experimentálních výzkumů byly nalezeny souvislosti 

mezi kvalitou chování a změnami některých fyziologických projevů lidského organismu 

projevujícího se ve vztahu parasympatického a sympatického nervového systému. 

Má být uvedeno: Na základě dlouhodobých experimentálních výzkumů byly nalezeny 

souvislosti mezi kvalitou chování a změnami některých fyziologických projevů lidského 

organismu projevujícího se ve vztahu parasympatického a sympatického nervového systému 

(Schwartz & Andrasik, 2003). 

Str. 87 

Je uvedeno: Test prokázal signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami (p=0,00), a to na 

hladině významnosti p<0,01. 

Má být uvedeno: Test prokázal signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami (p<0,001), a to na 

hladině významnosti p<0,01. 

Str. 87 

Je uvedeno: Interval spolehlivosti určuje s 99% přesností výskyt hodnot v daném intervalu 

pro klidovou TF (L1,2= 65,8 - 69,2) a Letovou TF (L1,2= 81,4 - 88,3). 

Má být uvedeno: Interval spolehlivosti poskytuje informace o výskytu hodnot v daném 

intervalu pro klidovou TF (L1,2= 65,8 - 69,2) a Letovou TF (L1,2= 81,4 - 88,3). 

Str. 89 

Je uvedeno: Průměrné zvýšení ukazuje medián (14,1), kdy pro příští interpretaci můžeme 

považovat nárůst tepové frekvence při obdobné simulované misi o více než 14 tepů za 

nadprůměrný. 

Má být uvedeno: Střední hodnotu ukazuje medián (14,1), kdy pro příští interpretaci můžeme 

považovat nárůst tepové frekvence při obdobné simulované misi o více než 14 tepů za 

nadprůměrný. 



Str. 93 

Je uvedeno: Hypotéza o vlivu aktuálního psychického stavu a sociálních vztahů na klidovou 

TF se také potvrdila. 

Má být uvedeno: Hypotéza o souvislosti aktuálního psychického stavu a sociálních vztahů s 

klidovou TF se také potvrdila. 

Str. 93 

Je uvedeno: Pokud podrobíme tento výstup další analýze, je možné si všimnout značného 

vlivu aktuálního psychického stavu na dovednosti (r=0,5471) a zkušenosti pilota (r=0,6195), 

tedy pokud se pilot nacházel v horším stavu, hodnotil také přísněji své schopnosti a 

zkušenosti. 

Má být uvedeno: Pokud podrobíme tento výstup další analýze, je možné si všimnout 

významné souvislosti mezi aktuálním psychickým stavem a dovednostmi (r=0,5471) a 

zkušenostmi pilota (r=0,6195), tedy pokud se pilot nacházel v horším stavu, hodnotil také 

přísněji své schopnosti a zkušenosti. 

Str. 94-95 

Je uvedeno: Tabulka v horní části N=22 

Má být uvedeno: Tabulka v horní části N=14 

Str. 96 

Je uvedeno: Tabulka v horní části N=22 

Má být uvedeno: Tabulka v horní části N=14 

 


