
Posudok na disertačnú prácu  

 Nízkoúrovňová měření pro vyhodnocení vlivu magnetických polí na lidský 
organismus, jeho chování a rozhodování 

Autor práce: Ing. Michael Hanzelka, MBA      

     V predloženej práci dizertant riešil vplyv zmien slnečnej aktivity na ľudský organizmus. Na  
správanie a rozhodovanie sa človeka najmä v socio-ekonomickej oblasti a v riadení. Skúmal závislosti 
psychofyziologických zmien ľudského organizmu na zmenách slnečnej aktivity, a to v závislosti od 
nízkoúrovňových zmien Elektromagnetického poľa (EMP). Overoval vliv tohoto poľa na ľudský 
organizmus, kvantifikoval zmeny správania a rozhodovania sa jednotlivca. Téma práce sa dotýka 
viacerých vedných odborov. 
     Práca je členená do osmich kapitól, 1. Úvod, 2. Zhrnutie súčasného stavu, 3. Náväznosť 
výskumných oblasti a ich riešenie, 4. Vplyv externého EMP na ľudský organizmus, 5. Experimentálna 
časť výskumu, 6. Metodika vyhodnotenia parametrov zmien častí a celku ľudského organizmu, 8. 
Záver. Členenie do kapitol má logický charakter a odpovedá vedeckému prístupu riešenia úloh. 
     V kapitole 2. autor uvádza ciele svojej vedeckej práce a opisuje spôsob dosiahnutia cieľov 
výskumu. Ciele sú: ukázať na súvislosť medzi zmenami externého nf EMP na ľudský organizmus;  
ukázať na súvislosť medzi zmenami socialneho správania sa jednotlivca a počtom a intenzitou zmien 
magnetickej zložky externého EMP vo frekvenčnom spektre f = 0,1 – 30 Hz. Navrhnúť a overiť 
metodiku vyhodnotenia parametrov zmien častí a celku ľudského organizmu v náväznoti na zmeny 
vonkajšieho magnetického poľa (MP) so zameraním sa na zdroj geomagnetického poľa (GMP); 
vyvinúť metódu na meranie a vyhodnotenie psychických a biologických funkcií človeka vystaveného 
zmenám GMP. Ďalšim cieľom je vyhodnotiť sekundárny vplyv zmenených vlastnosti organizmu a 
mentálnej dispozície v socialnej oblasti, hlavne zmeny na rozhodovacom procese jednotlivca. Cieľom 
práce je tiež dokázať/vyvrátiť vplyv nízkoúrovňových EMP, vzniknutých preletom nabitých častíc 
slnečného vetra atmosférou na ľudský organizmus. Práca má potvrdiť, alebo vyvrátiť v nej stanovené 
hypotézy. Téma a ciele práce sú zadané z aktuálnych potrieb zistenia vplyvu externého EMP a 
magnetického poľa generovaného slnečnou aktivitou na ľudský organizmus.  
     Autor postupuje opisom významných psychofyziologických parametrov a ich súvislosť s emóčnym 
stavom človeka, jeho ekonomické chovanie a rozhodovanie sa v náväznosti na priebeh vývoja 
geomagnetických búrok. Práca bola vedena a zostavovaná racionálným zpôsobom a je snaha 
v textovej forme zachytit myšlienkový postup metodického návrhu. Autor výsledky práce spracoval a 
na objasnenie sledovaných javov používal ako teoretické formy zápisu, tak experimentálnu analýzu 
a vyhodnotenia. Urobil overenie vybraných teoretických úvah a analýz. 
    Výsledky predloženého výskumu boli spracované v spojitosti s psychologickými testami, ktoré 
merajú vedľajšie účinky životného prostredia a ktoré ovplyvňujú psychologické premenné človeka. 
Dizertačná práca opisuje čiastkové závery experimentálneho medziodborového výskumu v oblasti 
psychofyziologického merania. Autor niektoré výsledky práce publikoval na konferenciach a v 
časopisoch. Z výššie uvedeného pohľadu je možne tvrdiť, že tak autor pomohol doplniť části 
potrebných znalostí. 
Prínosy v dizertačnej práce sú: 
Zistila sa súvislosť medzi zmenami externého nízkofrekvenčného MP na ľudský organizmus.  
Zistila sa súvislosť medzi zmenami sociálneho chovania jednotlivca a skupiny obyvateľov. Pritom 
súvislosť je ovplyvnená počtom a intenzitou zmien magnetickej zložky EMP vo frekvenčnom spektre 
0.1 až 30 Hz. 
V metodike vyhodnotenia parametrov zmien ľudského organizmu prínosom je vytvorenie metódy a 
metodológie merania nízkoúrovňových MP spôsobených zmenou GMP v dôsledku zvýšenej aktivity 



slnečného žiarenia. Bol vyhodnotený sekundárny vplyv zmenených vlastností organizmu a mentálnej 
dispozície v socialnej oblasti spoločnosti. Boli ukázané zmeny na  rozhodovacom procese jednotlivca. 
Prináša efektivne zostavenú meraciu sústavu na meranie nízkoúrovňových MP a meracie metódy pre 
zachytenie zmien externého MP na ľudský organizmus. Prínosom práce je experimentálny výskum 
v oblasti meracej techniky, senzorov a zariadení pre snímanie, záznam a vyhodnotenie okamžitých 
hodnôt nízkych magnetických polí pre frekvenčný rozsah 0,1 až 30 Hz. 
Nedostatky: 
Predložený text práce má niektoré formálne nedostatky typografického charakteru, chýbajúci popis 
vertikálnej osi vo viacerých obrázkoch, resp. v grafoch, nejednotný popis tabuliek, chyby 
v matematických vzťahoch, atp. 
Nakoľko práca je zameraná na medziodborový výskum, ktorý obsahuje veľa odborných termínov 
ktoré sú mimo odboru Teoretická elektrotechika, preto si práca žiadala uviesť význam týchto 
termínov. 
Napriek uvedeným nedostatkom, ako v oblasti formálnej alebo obsahovej možno konštatovat, že 
práca splňa podmienku vedeckého charakteru, dosahuje svojou odbornou úrovňou stupeň 
doktorskej dizertačnej práce.   
 
Zhodnotenie: 

Vyjadrenie sa k niektorým bodom môžem nasledovne formulovat.  

1. Aktuálnost zvolenej témy 

Práca v dobe zahájenia ako aj v dobe odovzdania má prvky a charakter spracovania aktuálnych tém. 

2. Splnenie sledovaných cieľov 

Autor si vytýčil ciele práce a v následnom textovom spracovani ich objasňuje. Konštatujem, že ciele 
práce boli splnené. 

3. Vhodnosť metód spracovania 

Metódy sú zvolené primerane a racionálne, od teoretického opisu práce s dostupným vedeckým 
textom, po experiment. Analýza, vyhodnotenie, kritické vyhodnotenie a porovnávania sú uvedené 
v častiach zvolených autorom.  

4. Výsledky dizertácie, jej prínos, novost 

Z pohľadu uceleného teoretického/experimentálního opisu metodického prístupu k návrhu a vzniku 
experimentálného výskumu v oblasti meracej techniky, záznam a vyhodnotenie nízkych MP vo 
frekvenčnom spektre 0,1 až 30 Hz tvorí metodický postup, ktorý je obecne aplikovatelný na ďalší 
výskum v oblasti psychofyziologických meraní. To sa môže považovať za prínos a novost práce 
v skúmanej oblasti. 

5. Význam pre další rozvoj vedy alebo praxe 

Práca je dobrým príkladom ako sa dá pomôcť všeobecne známým teoretických poznatkom a ukázuje 
na metodický prístup a postup návrhu výskumu v danej medziodborovej oblasti. Môže posunúť tak 
ďalší vedecký/aplikačný potenciál v tejto oblasti dopredu. 

6. Splnenie zákonných podmienok samostatnej tvorčej vedeckej práce, obsah pôvodných 
autorských výsledkov 



Autor pracoval samostatne. Výsledky se snažil publikovať. Metodika a teoretický opis javov, analýza 
výsledkov s následným kritickým zhodnotením kľúčových javov sa môže považovat za pôvodný 
výsledok autora. 

Záver: 

Práca spĺňa podmienky samostatnej tvorivej vedeckej práce a obsahuje pôvodne výsledky. Riešiteľ 
ukázal potrebné teoretické znalosti, publikačnú aktivitu a experimentálne schopnosti. Predložená 
dizertačná práca Ing. Michaela Hanzelku, MBA vyhovuje všetkým požiadavkam v zmysle §47, odst.4  
zákona č.111/1998 sb. Prácu doporučujem k obhajobe a udeleniu titulu doktor v odbore Teoretická 
elektrotechnika.  

 
 
Bratislava, 10.06.2017                                                                              Jozef Sláma  v.r.                                                   
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