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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Ševčíková Jméno: Klára Osobní číslo: 434146
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Biomedicínský inženýr

Název práce: Metody hodnocení dlouhodobé pracovní zátěže a operátorů systémů v protivzdušné
obraně

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet
bodů

1. Splnění  cíle  a vhodnost  struktury obsahu diplomové práce z  hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*
Komentář: každé zadání, resp. každá část či věta ze zadání musí mít jasný odraz ve zpracované práci!, pouze zcela splněné
zadání může být ohodnoceno max. 20 body. Podle rozsahu části v zadání, která není zcela vhodně či úplně zpracována, se
snižuje ekvivalentně hodnota 20 bodů. Uvedení cíle v úvodu práce je povinné, a pokud není uvedeno, student přichází o 10
bodů. 30 celkových bodů může obdržet naprosto bezchybná a velmi precizně zpracovaná práce (to ale není standardní
situace, spíše mimořádná).

18

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 30)*
Komentář: zde je velmi důležitá úloha oponenta a to následující: pokud je většina textu převzata, pak student získává max.
5 bodů, pokud je vše psáno slovy studenta, pak může získat max. 15 bodů, k tomu je možné připočítat max. 15 bodů za
vhodné a ucelené zpracování dostupných pramenů, tj. je uveden současný stav v samostatné kapitole (5 bodů), významné
relevantní zdroje jsou komentovány včetně popisu výběru (strategie výběru) těchto zdrojů (5 bodů) a použité zdroje jsou
všechny a vhodně citovány,  je  posuzováno také složení  citovaných zdrojů,  tj.  aktuálnost  a vztah k tématu,  obecné
publikace jako matematické vzorce apod. se nepočítají do plnohodnotných citací, lze vypočítat poměr takovýchto citací, tj.
užitečné/neužitečné a velikost tohoto poměru je třeba promítnout do bodování (5 bodů).

25

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu, grafy,
tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*
Komentář: v současné době mají studenti k dispozici jak literaturu s popisem jak zpracovat odborný text na PC, mají
znalosti a dovednosti a není tudíž třeba brát ohled na nedostatky z hlediska zpracování na PC, takže se předpokládá, že
práce má obsah tvořen desetinným tříděním, zde lze hodnotit i orientaci v práci včetně odkazů mezi jednotlivými typy
položek v textu včetně číslování rovnic, obrázků, tabulek a grafů (1 bod), práce obsahuje důležité položky z hlediska typu
práce (2 body), kvalita obrázků (1 bod), množství překlepů (1 bod za nepatrné množství), v práci by se měla objevovat
pouze  standardní  odborná  terminologie  a  to  zejména v  českém jazyce  (je  třeba  hodnotit  schopnost  vyjadřovat  se
technickým jazykem – 2 body), grafy jsou tvořeny podle zásad (viz tolerance a vliv statistického zpracování – 1 bod), u
grafů a tabulek jsou patřičné legendy a vše je čitelné (1 bod), jsou dodržena citační pravidla podle ISO690 a ISO690-2 (1
bod).
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4. Rozsah realizačních prací  (SW, HW), aplikovaných vědomostí  a znalostí,  úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 30)*
Komentář: pokud je práce kombinací teoretických odvození (4 body – lze nahradit publikací v AJ), modelování a simulace (4
body), SW implementace (4 body) a též technické realizace (4 body – lze nahradit patentem či užitným vzorem) a 4 body
ještě za komplexní funkčnost a to jak SW, tak i HW výstupu, pak může získat až 20 bodů. Pokud práce obsahuje správnou
strukturu včetně diskuse výsledků (5 bodů – min. 2 strany A4) a závěrů (5 bodů – min. 1 strana A4), pak může být
připočteno dalších 10 bodů. Celkem tedy 30 bodů za velmi komplexní a bezchybnou práci včetně uplatnění výsledků práce
v rámci projektů, publikací, patentů či užitných vzorů.

18

5. Celkový počet bodů 71

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.
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III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V diskusi je uvedeno, že parametr HRV byl vyhodnocen pouze u 2 probandů, protože u zbylých dvou probandů
byla špatně naměřena data srdeční činnosti. Přitom srdeční frekvence byla vyhodnocena u všech probandů. Prosím o
vysvětlení

2. 

3. 

IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Diplomantka  se  dobře  vypořádala  se  zadáním.  Měřila  všechny  předepsané  fyziologické  parametry.  Dechové
parametry se jí z technických důvodů nepodařili sejmout, snímač teploty měl příliš dlouhou dobu ustálení, takže byl
nepoužitelný. U parametrů SF se diplomantka správně zaměřila na variabilitu SF. Měření doplnila i o psychologické
hodnocení dotazníkovou formou, což bylo dobře promyšlené, aniž to bylo v zadání práce vyžadováno.
K vlastní práci má jen tři připomínky:
• Interpretace dosažených výsledků je nedomyšlená. To že žádná ze sledovaných fyziologických veličin neprokázala
emoční  stres probandů,  nebylo způsobeno tím,  že se jedná o vycvičené osoby,  jak se diplomantka domnívá.
Studenti, připravovaní pro zařazení do systému PVO nejsou vycvičeni na tuto práci. Důvodem toho, že se emoční
stres nepodařilo prokázat je to, že jejich kariera není závislá na výsledcích provedeného měření. Oni se do emočního
stresu při takovémto měření prostě nedostávají. Pro prokázání souvislosti emočního stresu s počtem sledovaných
letounů a počtem chyb by měření muselo být prováděno na ostrém pracovišti PVO, což je v rámci diplomové práce
nereálné.
• To, že byly neprůkazné výsledky ze sledování DF mohlo být způsobeno i umístěním hrudního pásu. Některé osoby
dýchají pohybem hrudníku, jiní pohybem bránice.
• Diplomantka si plete některé pojmy. Studenti připravovaní pro práci v systému PVO jsou připravováni na operátory
řízení palby, nikoliv na operátory řízení letového provozu (ŘLP), jak diplomantka uvádí. Řízení letového provozu není
součástí PVO. S ŘLP má diplomová práce společné jen to, že pohyb letounů byl sledován v systému Flightradar24,
což je systém pro řízení letového provozu. Nepovažuji to však za chybu dilomantky, ale vedoucího práce, který by
měl zajistit zasvěcení diplomantky do systému, ve kterém provádí měření.

Mám však následující připomínky k zadání diplomové práce:
• Seznam fyziologických veličin, předepsaný ke sledování je neuvážený. Zřejmě vycházel z toho, co umí systém
FlexiGuard, který byl pro snímání fyziologických parametrů použit.  Tento systém byl však vyvinut pro snímání
fyziologických parametrů vojáka v  poli.  Při  práci  u  počítače v  laboratorních podmínkách nemá cenu sledovat
pohybovou aktivitu z akceleračního snímače, ani teplotu. I požadované sledování DF je problematické. Při emočním
stresu tělo požaduje zvýšený přísun kyslíku. To se děje buď zvýšenou dechovou frekvencí, nebo hloubkou dýchání.
Průkazné by bylo pouze sledování dechové ventilace.
•  Sledování  emočního  stavu  operátorů  při  různém stupni  zátěže  je  obecný  problém.  Bylo  by  bývalo  daleko
efektivnější zvolit sledování operátorů nějaké jiné a především civilní profese, kde by bylo možno vyjednat provedení
měření v ostrém provozu. Tam by se našla korelace mezi emočním stresem a stupněm zátěže.
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