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Posudek vedoucího diplomové práce Jany Blažke:

„Využití přístrojové diagnostiky VTS u dlouhodobých uživatelů marihuany 
v souvislosti s řízením automobilu“

      Téma předložené diplomové práce vnímám jako velmi aktuální v několika směrech. 
Jednak svou povahou otevírá možnosti počítačové diagnostiky VTS v praxi, včetně mapování 
výhod a nevýhod konkrétních užitých testů. Jednak se zabývá otázkami vlivu intoxikace THC 
na schopnosti řízení automobilu obecně. Tvorbu vlastní testové baterie a její prověření na 
populaci dlouhodobých uživatelů marihuany považuji za vhodné propojení obou zmíněných 
směrů. 
     Jádro teoretické části práce tvoří v zásadě tři velké podkapitoly. V první části autorka 
stručně pojednává o vlivu marihuany na schopnosti a dovednosti související s řízením
automobilu, včetně vybraných charakteristik cílové skupiny. Další dvě části jsou věnovány 
počítačové diagnostice jednak obecně a dále pak se zaměřením na zvolené testy v rámci 
prověřované testové baterie. Kapitoly v teoretické části práce jsou přehledně členěny a 
zpracovány. Volbu témat a výběr informací považuji vzhledem k cílům provedeného 
výzkumu za adekvátní. Autorka pracovala s rozsáhlým množstvím našich i zahraničních 
titulů, včetně internetových odkazů, a na řadě míst je doplnila vlastními poznámkami a 
úvahami, které dávají textu čtivou a diskusní povahu. Za vhodné rovněž považuji zařazení 
schémat a obrázků, včetně podrobných popisů jednotlivých vybraných metod. Předkládá tím 
čtenáři, který doposud s vybranými testy v rámci VTS nepracoval, konkrétní představu
testových úkolů.
          Hlavní smyslem předloženého výzkumu je ověřit, zda VTS může nabídnout sestavení 
testové baterie, která by mohla být užitečná při zjišťování vlivu THC v souvislosti s řízením 
automobilu. Autorka svůj záměr konkretizuje v podobě čtyř dílčích cílů na str. 44., čímž první 
z nich je jakýmsi přemostěním mezi teoretickou a praktickou částí práce. Zkoumaný soubor, 
metody sběru dat a způsob jejich vyhodnocení jsou náležitě popsány a doplněny informacemi 
o průběhu výzkumu.
     Výsledky této části práce autorka shrnula do čtyř kapitol, které sledují jednotlivé dílčí 
výzkumné otázky 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) a v závěru každé kapitoly je uvedeno shrnutí 
nejdůležitější poznatků. V každé kapitole autorka nabízí grafickou i popisnou podobu 
získaných výsledků a na řadě míst nabízí i vlastní interpretace a postřehy. Tato část práce je 
z mého pohledu zpracována rovněž kvalitně a přehledně. Její součástí je také kapitola diskuse, 
kde autorka reflektuje aspekty, které mohly mít na přeložená zjištění vliv. Přestože kapitola 
není příliš obsáhlá, nutnou podotknout, že autorka diskutuje aktuální otázky přímo 
v předchozím textu. K této části práce mám jen drobnou formální připomínku, která se týká 
tabulky na str. 89. Zde by bylo možná vhodné jednotlivá vyjádření korelací zaokrouhlit na 
méně desetinných míst.          
     Závěrem nutno uvést, že vnímám jistá omezení tohoto výzkumu ve velikosti zkoumaného 
vzorku, nicméně cílem výzkumu bylo především prověřit sestavenou baterii v souvislosti 
s její využitelností ve zvolené oblasti. Uvědomuji si i množství náročné práce, která za touto
studií stojí.  
     Předloženou diplomovou práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  
Navrhuji hodnocení výborně.  
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