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Disertační práce se zabývá návrhem metodiky měření a vyhodnocení vlivu 

nízkoúrovňových elektromagnetických polí velmi nízkých kmitočtů na vzorek respondentů. V 

práci je navržen postup a vyhodnocení v rámci realizovaného experimentálního výzkumu v 

oblasti vlivu nízkoúrovňových magnetických polí v zemském rezonátoru na 

psychofyziologické parametry lidského organismu a jeho chování a rozhodování. 

Disertační práce svým mezioborovým zaměřením představuje komplexní přístup k 

vyhodnocení sledovaných parametrů velmi rozsáhlé soustavy kauzálních vazeb s nízkou a 

neurčitou mírou definování rozsáhlého počtu parametrů takovéhoto systému. Ukazuje 

metodický postup eliminace neurčitých hodnot veličin a vyhodnocení korelací sledovaných 

stavů jednotlivce s vnějším prostředím. 

 

a) Aktuálnost zvolené problematiky: 

Závislost psychofyziologických změn lidského organismu na změnách sluneční aktivity, 

prokázání jejich vlivu na lidský organismus a kvantifikace změn chování a rozhodování 

jednotlivce, je důležitým výsledkem s významným dopadem na celou společnost. Z tohoto 

pohledu jde o zajímavé a aktuální téma, které propojuje několik významných vědních oborů. 

Kromě medicíny budou výsledky přínosné v oblasti ekonomie a managementu zabývající se 

ekonomickým vývojem hodnoty jako tržním fenoménem, který je závislý především na 

chování a rozhodování člověka. Téma disertační práce odpovídá oboru disertace. 

 

b) Splnění cílů disertační práce, původní originální přínos: 

Cíl disertační práce je rozdělen do několika dílčích částí a je disertabilní. Autorem 

stanovené zajímavé hypotézy tvoří základ pro zaměření práce a experimentální výsledky tyto 

hypotézy mají potvrdit nebo vyvrátit. Formulace cílů je stručná, jasná a dostatečně 

hodnotitelná. Cíl práce zahrnuje vytvoření souboru metod pro vyhodnocení sociálního 

chování jednotlivce, vyvinutí unikátní metody pro snímání a vyhodnocení psychických a 

biologických funkcí člověka při expozici elektromagnetickým polem.  

Z uvedených experimentálních výsledků a závěrů korelací provedených na menším 

souboru respondentů považuji vytyčené cíle za splněné. 

 

c) Originální přínosy: 

Originální přínosy vidím v návrhu a sestavení specifického měřicího pracoviště pro měření 

nízkoúrovňových magnetických polí. Dále byl vyvinut soubor vyhodnocení dat na základě 

sestavených psychofyziologických testů a byl ověřen daty interního měření a pozorování řady 

observatoří. Byla provedena korelace výsledků a zhodnoceny závěry dlouhodobého výzkumu. 

Korelační analýza závislostí jednotlivých psychofyziologických parametrů lidského 



organismu na nezávisle proměnné sluneční aktivitě a dynamiky její změny, potvrdila 
hypotézy, které byly stanoveny autorem práce v souladu s cíly experimentálního výzkumu. 

d) Publikace: 
V disertační práci je 181 odkazů na publikace a 6 odkazů na publikace autora. Výběr 

publikací je zvolen dobře, i když je značně rozsáhlý. Je to však dáno tím, že řešené téma 
propojuje větší počet vědních oborů. Úvod a popis stávajícího stavu dobře charakterizují 
současný stav řešení problematiky ve všech jednotlivých oborech. Vlastní řešení a výsledky 
byly publikovány na konferencích a v jednom časopise s IF. Domnívám se, že některé 

výsledky jsou přínosné a bylo by možné je publikovat v časopise s IF. 

e) Konkrétní připomínky k práci: , 
Předložená práce má 122 stran a 4 přílohy na 9 stranách. Práce je rozdělena do 8 kapitol, 

z nichž stěžejní jsou kap. 4., 5. a 6. Clenění práce je vhodné a odpovídá náročnosti řešené 
problematiky. Práce je multioborová a z toho plyne, že popisy metod a experimentů jsou 
mírně nepřehledné . Jako celek práce vyžaduje větší soustředění při čtení, i když jsou v ní 
uvedeny všechny podrobnosti a podmínky měření a zpracování dat. Jednotlivé kapitoly na 
sebe logicky navazují a grafické zobrazení je dobré. V oblasti výpočtu a popisu výsledků 
korelací by práci pomohl komplexnější přístup. 

• Str. 29, druhý odstavec: v jako frekvence srážek se ve vztahu nevyskytuje. 
• Seznam symbolů a veličin chybí. Na str. 43 je v- je rychlost šíření vlny v prostoru. Na str. 

29 je stejný symbol pro frekvenci srážek. 
• Graf č .2 - chybí legenda. 
• Str. 50, vztah 9. -Vztah je pro magnetický tok a ne pro magnetickou indukci. ~t) má být 

<t{t). Stejně je chyba ve vztahu (13). Co je to za veličinu@? 
• Obr. 24 a obr. 27- záporný útlum přenosové charakteristiky bude její zisk. 
• Str.71 , 2ř zdola- /.../2 = 168 JlS. Co vyjadřuje veličina A.? 

t) Otázky k obhajobě: 
• Jakou veličinu nebo čím se liší v grafech 20 až 23 dílčí průběhy označené modře, zeleně a 

červeně a co vyjadřují? 
• Výsledky uvedené v grafech 25 až 27 vychází z vlastního měření nebo z odkazu (158]? 

Mají vztah ke graf~m 20 až 23? 

Závěr: 

Ing. Michael Hanzelka, MBA, je pracovníkem s dobrou vědeckou erudicí. Jeho disertační 
práce přináší nové poznatky pro rozvoj oboru, je disertabilní a odpovídá obecně uznávaným 
požadavkům k udělení akademického titulu. V souladu s výsledky prezentovanými 
v předložené disertační práci doporučuji tuto práci k obhajobě . Na základě předložené 

disertační práce a po obhajobě navrhuji udělit Ing. Michaelovi Hanzelkovi, MBA, vědecko
akademickou hodnost "philosophiae doctor". 
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