
BLAŽKE Jana: Využití přístrojové diagnostiky VTS (Vienna Test System) u 

dlouhodobých uživatelů marihuany v souvislosti s řízením automobilu.

(posudek diplomové práce)

Práce se vyznačuje inventivním tématem, jehož zpracování má širší sociální 

významnost. Oceňuji odvahu autorky usilovat o zpracování tématu tohoto druhu a schopnost 

zpracování dokončit.

V podrobnějším Úvodu je promyšleně popsán kontext volby a zpracování tématu.

Vlastní teoretická část začíná rozborem schopností a dovedností souvisejících s řízením 

automobilu. Tato část je zpracována věcně, hutně a náležitě. Text pak přechází k podání 

informací o marihuaně a lze jej hodnotit kladně. Kvalitně je zpracována pasáž 1.3.2 Uživatelé 

konopných drog. Z ní se do rozpravy při obhajobě naskýtá možná otázka související s faktem, 

že „Nalézt v populaci uživatele, kteří by užívali pouze konopné drogy, je velmi obtížné.“ (s. 

17). Návazně práce systematicky zpracovává aspekty tématu THC a dopravní nehodovost 

v ČR a Řízení automobilu pod vlivem THC. Zde je podnětem k zamyšlení, resp. k rozpravě 

uvedené konstatování o dopadech kombinace malé zkušenosti s řízením s malou zkušeností 

s užíváním marihuany již od užití malých dávek této látky (s. 21). Část 1.4 Počítačová 

diagnostika (str. 21 – 41) je standardním podrobným zpracováním podtématu s výrazným 

důrazem na uvedení charakteristik využitého diagnostického systému. Teoretickou část jako 

celek lze hodnotit jako náležitě zpracovanou.

Empirická část práce (nazývaná praktická) se vyznačuje velmi dobrým uvedením 

hlavního výzkumného cíle a navazujících cílů dílčích. Nastíněn je průběh výzkumu a 

podrobně jsou popsány metody (rozhovor I, dotazník, testová baterie VTS, rozhovor II). Pro 

úspěšné zpracování tématu bylo spolurozhodující dosažení odpovídajícího vzorku 

respondentů. Text svědčí (část 2.5 Popis vzorku, str. 48 – 56) o zvládnutí tohoto úkolu a 

podrobně uvádí potřebné informace. Z hlediska zpracování dat lze dosažené výsledky 

z prvního rozhovoru (str. 57 – 69) hodnotit kladně a jako psychologicky přínosné (k diskusi 

vybízejí např. část 2.7.3 Daří, pasáž o „autopilotovi“ a „Vědomí mu „uteklo pryč ze situace a 

zapomněl, že řídí“ “ (s. 59), část 2.7.5 Jaond a názor, že „bílá čára není zeď“ (s. 61), část 2.7.7 

Jkle a zkušenost, že „Už neřídím mozkem, řídím míchou“ (s. 63). Stejně tak přínosnou, 

v jistém smyslu přímo jádrem empirické části je pasáž s výsledky z testové baterie –

Porovnání výsledků testové baterie (str. 69 – 97). Rozbor dat je proveden systematicky, 

v návaznosti na formulované výzkumné cíle, podrobně a dosažené výsledky jsou přehledně 

prezentovány. Zpracování dat jako celek je psychologicky přínosné. Práce se vyznačuje 



řádným Závěrem (str. 98 – 100), který je promyšlený a velmi dobře formulovaný. Lze 

konstatovat, že stanovené cíle práce byly dosaženy a jak svědčí i část 2.11 Diskuze, autorce se 

zdařilo v určité míře i reflektovat vlastní odborný postup.

Literatura je v práci uvedena, zařazené Přílohy přinášejí potřebné dokumentační 

informace.

Celkově lze zpracování tématu v práci hodnotit jako úspěšné, přináší poznatky o

nalezeném problému a tvoří solidní základ pro případné navazující výzkumy.

Závěr: Doporučuji diplomovou práci Jany Blažke k obhajobě a z hlediska klasifikace 

jako vstup do obhajoby navrhuji „výborně“.

V Praze dne 29. 8. 2012 PhDr. Pavel UHLÁŘ




