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Předložená diplomová práce na téma „Ovlivnění hrubé a jemné motoriky jedince po požití 
alkoholu“ je zpracovaná na 81 stranách textu za použití 86 literárních zdrojů a je doplněna 
16ti přílohami.

Studentka si zvolila téma, které je velmi zajímavé, především však aktuální a provedený 
experiment je přínosný s dopadem do řady oblastí. 

Autorka si klade za cíl posoudit vliv alkoholu na vybrané úkoly z oblasti jemné a hrubé 
motoriky. Za tímto účelem provedla experiment, do kterého bylo začleněno měření u 12ti 
probandů.

Diplomová práce je systematicky členěna do deseti kapitol, což je plně v souladu 
s požadavky, které jsou na diplomové práce kladeny.
V teoretické části autorka na základě – jak zahraničních tak tuzemských literárních zdrojů –
zpracovává dvě základní témata – (1) alkoholu – od historie a jeho vzniku, farmakokinetiku, 
přes účinky na lidský organismus až po zjišťování jeho hladiny v krvi a (2) motoriky člověka 
– kde se věnuje jemné a hrubé motorice, řízení motoriky a především potom jejímu testování.
Teoretické pasáže jsou zpracovány svědomitě, co do obsahu i rozsahu plně vyhovujícím 
způsobem vzhledem k tématice v práci řešené.

Cíle, úkoly, výzkumné otázky a hypotézy jsou vymezeny jasně, metodika práce je plně 
vyhovující. Autorka měla při realizaci práce nelehký úkol, jelikož realizace celého 
experimentu byla velice náročná. Nicméně se všemi problémy se vyrovnala dobře a byla 
schopna předložit cenné výsledky, které mohou být využity v řadě oblastí, ne jen v oblasti 
klinické.

Výsledky jsou zpracovány přehledně, jak popisem, tak za pomoci názorných grafů.

Za velmi dobře zpracovanou považuji kapitolu diskuse – na 10ti stranách, což v obdobných 
pracích nebývá zvykem. 

Studentka předloženou prací jednoznačně splnila cíle, které si v práci položila a předložila 
vysoce kvalitní práci, která je jak přínosem pro řadu oblastí, tak velmi dobrým základem pro 
další šetření v nadepsané tématice.

K práci jako celku nemám žádných připomínek, naopak vysoce hodnotím seriózní a 
samostatný přístup diplomantky ke zpracování její diplomové práce, jakož formální stránku 
práce. Výsledky, ke kterým dospěla považuji za hodnotné tak, že si zaslouží publikaci 
v odborném periodiku.



Závěr:
Diplomová práce Bc. Dany Purchartové jednoznačně vyhovuje všem požadavkům, které jsou 
na magisterské práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout její práci 
k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně.

Dotaz pro obhajobu: Jaký další výzkum v oblasti, která je náplní vaší diplomové práce byste 
doporučila do budoucna? 
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