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Předkládaná práce se zabývá dle mého názoru důležitým tématem, které je přínosné pro oblast

hodnocení tělesného složení. V současné podobě však mám k dané práci zásadní připomínky.

V názvu práce je použito slovo konfrontace analýzy. Slovo "konfrontace" má synonymní

význam "porovnání", ovšem z práce vyplývá, že autor se zaměřuje na zjištění míry vztahu

mezi výsledky získanými různými přístupy pro hodnocení složení těla. Při použití regrese pak

jde o míru vlivu. Pojmy vztah nebo vliv se však v názvu vůbec nevyskytují.  Navíc pokud

chceme něco porovnávat tak porovnáváme výsledky, neporováváme samotné analýzy. Dále,

klasických antropometrických metod pro určení tělesného složení existuje celá řada, ne jen tři

zvolené. Proto by v názvu mělo být uvedeno spíš než "klasické" tak "vybrané".

Jako velmi slabou část Abstraktu hodnotím část metody. Bez uvedení názvů konkrétních

antropometrických přístupů i přístupu bioimpedančního nemá čtenář jasnou informaci, co

bylo konkrétně použito. Navíc chybí alespoň bližší specifikace výzkumného souboru. V

poslední části Abstraktu, Výsledky: naprosto chybí zhodnocení získaných výsledků. Strohé

konstatování, že míra vztahu byla mezi proměnnými neuspokojivá, nebo nedostatečná

nikterak nepoukazuje na konkrétní hodnoty. Není zde objektivně zhodnocena zjišťovaná míra

rozdílnost, míra vztahu nebo míru vlivu mezi zvolenými přístupy. Při porovnání textu českého

a anglického byly zjištěny významové odlišnosti. V Obsahu práce je chyba v názvu kapitoly

2.17 nejedná se o Kaliprační metody, ale o kaliperační metody. ¨

V Úvodu práce se autor kromě jiného zaměřuje na porovnání antropometrických přístupů,

lépe řečeno jediného - stanovení složení těla dle Matiegky a přístupu bioimpedančního.

Škoda, že v této pasáži není uvedeno, zda předcházející výzkum nalezl nějakou míru shody

mezi těmito přístupy či ne. Navíc autor zde uvádí, že by " V mnoha případech by stačilo mít

kvalitní antropometrické vyšetření, které nám v případě použití Matiegkova přístupu umožní



získat validní informaci“. Nikde však není uvedeno na základě čeho, se autor domnívá, že

Matiegkův přístup je validním nástrojem. Přitom informace o míře průkaznosti této metody

jsou k dispozici.

Část Metody stanovení komponent složení těla. Celá tato část by se dala nazvat jako

Teoretická východiska. Ta má však mít dle informací z webu FTVS týkající se metodologie

diplomové práce jasnou strukturu a obsah. V tomto případě se jedná o nedostatečné naplnění

těchto požadavků. Tato část má být zaměřena kromě popisu a výčtu přístupů v hodnocení těla

zejména na rozbor přístupů, které jsou předmětem práce. Nikde jsem však v těchto

teoretických východiscích nenalezl rozbor Matiegkovy metody, metody ATOHS - nikoliv

Athos jak dále autor uvádí. Zde se autor uchýlil k uvedení skutečně základních obecných

informací. Pokud autor cituje Matiegkovu práci jistě je žádoucí princip vzniku tohoto přístupu

osvětlit.

Antropometrických přístupů pro odhad tělesného složení existuje veliké množství. Proč si

však autor vybral právě dané tři přístupy? Navíc teoretická východiska mají hlavně poukázat,

kam až se poznání v této oblasti dostalo. To je však v tomto případě omezeno pouze na BIA

přístup. Kapitola 2.17 nemá správný název. Její správný název má být Antropometrické

metody pro určení tělesného složení. Str. 15 - validita regresních nikoliv regresivních rovnic.

Jelikož zde tedy značná část informace chybí, není v závěru této části nebo v následujících

částech rozpracován problém, proč se tedy daným tématem zabývat. I když jeho potřebnost je

intuitivně logická.

Cíl práce: neshoduje se s textem cíle v abstraktu. Navíc opakuji, cílem není provést

statistickou analýzu, to je pouze prostředek k prokázání významnosti např: vztahu, rozdílu

nebo vlivu. Naprosto mylně je pak definována druhá část cíle. Považovat paralelní data

výstupu univerzálního počítačového programu za zlatý standard je zcela špatně. Za zlatý

standard můžeme považovat metodu, která má nějakou validitu a reliabilitu. Nicméně o těchto

aspektech diagnostické kvality není nikde v práci ani zmínka. Proto se v tomto případě jedná

o nepodloženou domněnku. Také bych chtěl upozornit, že autor pracuje v cíli s pojmem

korelace, ale v samotné práci použil i regresní přístupy. Působí to dojmem, že autor

nerozlišuje mezi pojmem vliv a vztah, což v interpretaci představuje základní rozdíl.

Hypotézy, které mají být oddělenou částí práce, mají chybný charakter. To vyplývá z

nedostatečně uchopené teoretické části. Ve formulovaných hypotézách nejsou nikde určena

kritéria míry vztahu nebo rozdílu, i přes to, že ve statistické části o nich autor v určité formě

píše. Také upozorňuji, že autor pracoval s regresními rovnicemi pro predikci. Ani v cíli, ani



hypotézách však toto hledisko není zohledněno. Chybí také mezičlánek v podobě

Výzkumných otázek. Opět viz skladba diplomové práce z webu FTVS.

Část 4, Materiál a metody

V úvodu této části by bylo na místě představit, o jaký druh výzkumu se vlastně jedná, o jaký

charakter práce se jedná a jaká výzkumná metoda byla použita. Následná část by poté měla

spíše nést název: Výzkumný soubor. Zde se již neopakuje co je cílem, práce, ale je zde popis

jakým způsobem (technikou, přístupem) byli probandé vybráni, jak byla definována populace

probandů. K základním informacím patří uvedení průměrného věku a jeho směrodatné

odchylky. Dále je nedílnou součástí tohoto popisu argumentace, že autor měl k dispozici

souhlasy probandů i souhlas Etické komise. Proč například nejsou rovnocenným způsobem

zastoupeny ženy a muži? Proč se liší ve věkovém rozpětí. Byl věkový průřez probandů stejně

početně zastoupen? Tj., dělal autor nějakou kategorizaci jako evidenci pro homogenitu

souboru?

4.2 neúplný vzorec u výpočtu hmotnosti svalstva. V současné podobě by výsledky byly

značně zkresleny. Samozřejmě, že software Antropo v sobě kompletní rovnici obsahuje,

ovšem autor zde nedokládá, že si uvědomuje všechny proměnné, které do výpočtu vstupují.

4.3 špatně nazvaná metoda dle Ulbrichové. Autor zde popisuje významnou shodu mezi

odhadem denzity segmentů pomocí této metody a pomocí rentgenografické techniky. Jak

významná ta shoda byla? Špatně citován obrázek, kde je postava rozdělena na jednotlivé

měřené segmenty.

4.5 Dvouparametrová regrese představuje dle autora klasickou lineární regresí s jedním

prediktorem a jedním predikantem? Pokud autor od začátku pracuje s antropometrickým

přístupem jako zlatým standardem, což by v tomto případě bylo kritérium, pak se domnívám,

že definování výsledků z antropometrických přístupů jako nezávisle proměnných je chybné.

Rozdíl mezi termínem závislá a nezávislá proměnná je jasně vymezen vztahem: nezávisle

proměnná je to z čeho odhaduji a závisle proměnná je kritérium, to co odhaduji. Pokud

antropo přístupy představují zlatý standard, pak jsou kritériem a my se snažíme zjistit, jak

dobře je možno toto kritérium predikovat z hodnot BIA. Proč autor hodnotí statistickou

významnost parametru intercept a slope? V cíli práce rozhodně není uvedeno, že výstupem by

měla být predikční rovnice. Navíc jsou jasně stanovena pravidla, kdy má smysl predikční

rovnice použít. Ovšem v designu tohoto výzkumu je to naprosto neadekvátní. Dále není

popsáno co je podstatou  Passing- Bablkovy regrese. V této části také chybí ověření

normality. Následně použitý koeficient Cohenova d tedy nemá oporu, a to i v návaznosti na

použití robustní regrese. Posledním sledovaným parametrem je čtverec korelace. Opět bez



vysvětlení proč byl použit, kromě toho, že autor tento parametr řadí do kategorie parametrů

věcné významnosti. Především absence informací u tohoto parametru se odráží ve slabě

interpretovaných výsledcích.

5.1 Autor srovnává základní antropometrické ukazatele s referenčními hodnotami, které jsou

součástí softwaru Antropo. Uvědomuje si autor, o jak staré referenční hodnoty se jedná? Má

vůbec smysl získané výsledky s těmito hodnotami srovnávat?

5.2 Za základní problém zde považuji velmi vyhraněné zaměření na samotné regresní

parametry – koeficienty a konečnou rovnici přímky. Autor velmi zevrubně přechází hodnotu

korelačního koeficientu a vůbec nerozpracovává. Spolu s tím je trochu nešťastné rozdělovat

výsledkovou část na část regrese, korelace vztaženou k statistické významnosti – jakkoliv je

zde užití tohoto matematického kritéria neopodstatněné a na část věcné významnosti. Obě tyto

části mají být spojené a předkládat zjištění najednou. Část 5.3 je proto zavádějícím

konstatování co by jak mělo být přepočteno či predikováno. Je to neopodstatněné. Vzorek

(velikost věkové rozpětí, výběr), povaha dat (normalita) a další kritéria nejsou vůbec

zohledněny. Proto jakýsi nejlepší odhad, který je vypočten softwarem nemá behaviorálně

pevný základ. Tudíž je dle mého názoru tato část práce předmětná.

5.4 Diskuse nerespektuje požadavky diskuse diplomové práce viz web FTVS metodologie.

Autor předkládá, že výsledky z přístrojů jako je BIA nebyly doposud konfrontovány

s výsledky antropometrických (antropologických) přístupů. To ovšem není pravda a dokonce

některá pracoviště FTVS se podílela na výzkumu, které takové srovnání realizovaly.

6. Závěr jednoznačně obsahuje právě některé prvky diskuse. Díky nedostatečnému

porozumění designu a limitům práce z pohledu metodologického je závěr práce velmi mělký.

U práce oceňuji čerpání informací ze zahraniční literatury.


