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ABSTRAKT 

Název: Ovlivnění hrubé a jemné motoriky jedince po požití alkoholu 

 

Cíl práce: Hlavním cílem mé diplomové práce je zhodnotit bezprostřední vliv alkoholu 

na vybrané úkoly z oblasti jemné a hrubé motoriky, kdy byly nejprve zjištěny průměrné 

hodnoty u vybraných testů za střízliva a dále při zvyšující se hladině alkoholu v krvi. 

Dalším cílem je rozlišit, zda dojde k ovlivnění jemné i hrubé motoriky při stejné hladině 

alkoholu v krvi, či nikoliv. 

Metody: Potřebná data byla získána na základě experimentálního měření 

na 12 probandech (6 žen a 6 mužů), kdy byly k testování jemné motoriky využity 

3 nestandardizované testy modifikované či vytvořené pro účely tohoto experimentu: 

navlékání korálků, odemykání zámků a přesun mincí do kasičky. Hrubá motorika byla 

testována pomocí stabilometrické plošiny ve stoji snožném s otevřenýma očima po dobu 

30 sekund. Sledovaným parametrem byl u testů jemné motoriky čas a při testu stability 

dráha COP, přičemž byl každý z testů jemné motoriky proveden v každém kole třikrát. 

Ve druhém a v každém dalším kole byla každému probandovi podána vždy dávka 0,3 g 

alkoholu na kg hmotnosti, s konečným počtem šesti kol. Orientační hodnoty alkoholu 

v krvi byly průběžně měřeny přístrojem Dräger Alcotest 7510. 

Výsledky: K ovlivnění jemné i hrubé motoriky došlo v určité míře již po první podané 

dávce alkoholu, což znamená při průměrné hladině alkoholu v krvi 0,22 ‰, přičemž 

u testů jemné motoriky bylo toto ovlivnění ve většině případů v pozitivním směru 

(snížení časů potřebných ke splnění úkolů), zatímco u testu stability u většiny probandů 

v negativním směru (prodloužení dráhy COP). Průměrná hladina alkoholu v krvi byla 

u mužů i žen v průběhu celého experimentu téměř totožná a také nebyly prokázány 

intersexuální rozdíly mezi hladinou alkoholu v krvi a ovlivněním jak jemné, tak i hrubé 

motoriky. 

 

Klíčová slova: alkohol, ethanol, jemná motorika, hrubá motorika, rovnováha, stabilita  



 
 

ABSTRACT 

Title: The Impact of Alcohol Consumption on Gross and Fine Motor Skills 

of Individuals 

 

Objectives of the thesis: The main objective of my thesis is to assess an immediate 

effect of alcohol on selected tasks from the area of fine and gross motor skills. First 

identified were the average values for selected tests in sober individuals, and then the 

values with an increasing level of alcohol in blood. The second objective is to 

differentiate whether or not are fine and gross motor skills affected upon the same 

alcohol level in blood. 

Methods: The required data were obtained on the basis of experimental measurements 

on 12 probands (6 women and 6 men) who were tested for fine motor skills using three 

non-standardized tests modified or created for the purpose of this experiment: threading 

beads on a string, unlocking locks and dropping coins to a moneybox. Gross motor 

skills were tested using stabilometric platform in a standing position with legs together 

and with open eyes for 30 seconds. The observed parameter in the fine motor skills test 

was the time, while in the stability test it was the track of COP; each fine motor skills 

test was performed three times in each round. In the second and in each subsequent 

round every proband was administered 0.3 g of alcohol per kg of weight. The total 

number of rounds was six. Approximate values of alcohol in blood were measured 

continuously by Dräger Alcotest 7510. 

Results: Both fine and gross motor skills were to a certain extent affected already after 

the first dose of alcohol, i.e. upon an average 0.22 ‰ level of alcohol in blood. In the 

event of fine motor skills test the impact in the majority of cases was positive (reduction 

of time necessary for task performance), while in the event of stability tests the majority 

of probands were affected negatively (extension of COP track). In the course of the 

experiment an average level of alcohol in blood in men and women was almost 

identical, and no intersexual differences have been proved between the level of alcohol 

in blood and the impact on fine as well as gross motor skills. 

 

Key words: alcohol, ethanol, fine motor skills, gross motor skills, balance, stability  
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ÚVOD 

Téma „Ovlivnění hrubé a jemné motoriky jedince po požití alkoholu“ jsem 

si zvolila zejména pro jeho neustálou aktuálnost, neboť se s alkoholem setkáváme čím 

dál častěji, ať už v pozitivním či negativním ohledu. Konzumace alkoholu se zvyšuje 

a věková hranice jeho konzumentů klesá.  

V negativním smyslu je nejčastěji téma alkoholu spojováno s řízením 

motorových vozidel, kriminalitou, závislostí, problémy v rodinném prostředí a dalšími 

sociopatologickými jevy. Existuje mnoho studií – českých i cizojazyčných, ve kterých 

je zkoumán vliv alkoholu na reakční čas, na lidské chování a kognitivní funkce, 

ovlivnění výkonu v určitém sportu, či vliv dlouhodobého užívání alkoholu a jeho 

pozitivní i negativní dopady na zdraví. Ve většině dostupných publikací je uveden vliv 

alkoholu i na motoriku člověka, ale obvykle pouze jako informace, že k tomuto 

ovlivnění dochází, případně přibližně při jaké hladině alkoholu v krvi, která bývá 

uváděna nejčastěji mezi 1 – 1,5 ‰ pro narušení svalové souhry, koordinace 

i rovnováhy. Nepodařilo se mi ale dohledat žádnou dostupnou seriózní studii, která by 

zkoumala bezprostřední vliv alkoholu na lidskou motoriku blíže, zejména ve spojení 

s motorikou jemnou. Existuje několik výzkumů, ve kterých je zkoumán vliv alkoholu na 

rovnováhu či na mozkovou lateralitu, ale na provedení jemných koordinovaných 

pohybů nikoliv, i přesto, že je v běžném životě neustále využíváme a po požití alkoholu 

je využívat nepřestaneme. Z tohoto důvodu jsem se ve své práci zaměřila právě zejména 

na vliv alkoholu na jemnou motoriku a motorika hrubá je zastoupena testem stability. 

Teoretická část je zaměřena na dvě hlavní témata, kterými jsou alkohol 

a motorika. Je zde historie a vznik alkoholu, osud alkoholu v organismu, jeho účinky 

na lidský organismus a možnosti zjištění hladiny alkoholu v krvi. Dále pak vysvětlení 

pojmu motorika a její dělení, řízení motoriky a možnosti jejího testování. 

Experimentální část práce obsahuje metodiku, provedení experimentu, 

zpracování a vyhodnocení získaných dat. Je zaměřena zejména na získání potřebných 

dat u vybraných testů, nejprve ve střízlivém stavu a postupně po každé další podané 

dávce alkoholu. Sledován je především vývoj potřebných časů k provedení testů jemné 

motoriky, dráhy COP u testu stability a zároveň orientační hladiny alkoholu v krvi, 

přičemž jsou výsledné křivky zhodnoceny a porovnány.  
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1 ČÁST TEORETICKÁ 

1.1 ALKOHOL 

Alkohol je názvem pro celou skupinu organických látek, které odvozujeme 

od uhlovodíků tím, že nahradíme atom vodíku H skupinou OH. Tímto způsobem vzniká 

například z metanu metylalkohol a z etanu etylalkohol neboli etanol. Zatímco nižší 

alkoholy řadíme mezi látky kapalné, nejvyšší alkoholy jsou látky pevné, což je dáno 

podílem atomu uhlíku v molekule. Většina alkoholů je prudce jedovatá, pouze etanol 

je v menších dávkách slučitelný s lidským životem a zdravím. Hovoří-li se běžně 

o alkoholu, obvykle je míněn právě etanol. Pro označení množství etanolu v krvi 

se využívá jednotka g / kg nebo ‰, přičemž obě vyjadřují stejné množství. (Heller, 

Pecinovská, 2011; Jenč, 1998) 

Etanol patří mezi látky přirozeného původu, které vznikají v přírodě jako 

tzv. metabolity a to zejména působením mikroorganismů. Vzniká spontánně kvašením 

cukrů, ty jsou jednou ze základních látek v našem životě. Etanol se vyskytuje v našem 

organismu běžně i bez zevního přívodu, je produktem látkové výměny a je obsažen 

v živočišných tkáních, mozku, ve svalech, v játrech a krvi. Dle různých autorů jsou 

uváděny normální hodnoty fyziologického etanolu v krvi od 0,003 do 0,1 g / kg, 

nejčastějším údajem je ale 0,03 – 0,05 g / kg u každého člověka. Tento endogenní 

etanol po jídle mírně stoupá a to zejména po požití ovoce, ovocných šťáv, ale též 

mléčných výrobků. (Jenč, 1998; Budinský, 2010; Skála, 1987; Zikmund, 2008) 

Chemicky se jedná o bezbarvou, průzračnou, lehce těkavou a hořlavou tekutinu, 

která má charakteristický zápach a palčivou chuť. Chemický vzorec je C2H5OH (někdy 

uváděno jako C2H6O), strukturní vzorec CH3-CH2-OH, je lehčí než voda a snadno 

se v ní rozpouští. Bod varu alkoholu je 78,3 °C a bod tuhnutí -114 °C. (Göhlert, Kühn, 

2001; Jenč, 1998; Skála, 1987) 

Dle aktuální legislativy je podle § 2 odstavce 1 písmeno k) zákona 

č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

ve znění pozdějších předpisů za alkoholický nápoj považována: „lihovina, víno a pivo; 

alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud 

obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu“. V současné době, je tedy 
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u nealkoholického nápoje povoleno maximálně 0,5 % obsahu alkoholu, při vyšším 

obsahu již mluvíme o nápoji alkoholickém. 

Alkohol má různé možnosti a oblasti využití, kromě potravinářského průmyslu 

také v průmyslu kosmetickém a farmaceutickém. Kromě alkoholických nápojů a obsahu 

v některých potravinářských výrobcích, je využíván ke konzervaci, k výrobě parfémů, 

ústních vod, jako antiseptický prostředek a k mnoha dalším účelům. (Jenč, 1998) 

 

1.1.1 Historie a vznik alkoholu 

Název slova alkohol pochází z arabského „AL-KAHAL“, což je označení 

pro zvláštní jemnou substanci, či nejjemnější z jemného. Italští alchymisté ve 12. století 

takto označili vinný extrakt a je jim proto přičítán objev tohoto názvu. (Göhlert, Kühn, 

2001; Skála, 1988) 

 

1.1.1.1 Historie alkoholu 

Nápoje s obsahem alkoholu byly připravovány již od pradávna, pravděpodobně 

díky jejich jednoduché přípravě – původně samokvašením sladkých plodů, medu 

a obilnin. Pravděpodobně se vyráběly již v neolitickém období (10 tisíc let př. n. l.), 

čemuž nasvědčují nálezy pivních džbánků. První doložené zmínky pochází již  

ze 3. – 4. tisíciletí př. n. l. v Eposu o Gilgamešovi, další záznamy jsou o nálevnách 

ve starém Babylónu ze 3. tisíciletí př. n. l., odkud také pochází tzv. Chammurapiho 

zákoník z 18. století př. n. l., kde jsou obsažena ustanovení o výrobě a čepování piva, 

i o trestech za jeho falšování. Alkohol se také často využíval v medicíně, zejména jako 

snadné anestetikum. (Hanson, 1995; Šedivý, Válková, 1988; Jenč, 1998; Iversen, 2001) 

Z Babylonie se znalosti přípravy piva šířili do ostatních částí světa, v Egyptě 

bylo považováno za dar a jeho vznik připisovali bohu slunce Reovi. Řekové a Římané 

naopak pěstovali více vinné révy a vyráběli víno, to bylo v Řecké mytologii úzce spjato 

s bojem vína Dionýsem. Ve starověké Číně byly naopak alkoholické nápoje úzce spjaty 

spíše s náboženským životem. Již od počátku alkohol lidem zpříjemňoval život 

a pomáhal, o blahodárných účincích můžeme najít svědectví v pramenech antických 

lékařů Hippokrata (460 – 370 př. n. l.) a Avicenny (980 – 1037 n. l.). (Šedivý, Válková, 

1988; Jenč, 1998) 
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Se začátkem křesťanství se stala vinná réva symbolem Krista a církve. V Bibli 

je psáno, že Ježíš Kristus proměnil vodu ve víno a dodnes je v eucharistii víno 

označováno jako přeměněná krev Ježíše Krista. Dle Svatého Pavla je víno z podstaty 

dobré, jelikož je to výtvor Boha, ale zároveň odsuzuje opilost. (Budinský, 2010; 

Anderson, Baumberg, 2006) 

Ve středověku se stal největším přínosem ve výrobě alkoholických nápojů objev 

destilace, čímž mohly vznikat nápoje s vyšším obsahem alkoholu než doposud. 

Předpokládá se, že určité náboženské kruhy znaly tento proces již mnohem dříve, 

například ve spisech z 2.  – 3. století byl nalezen hrubý popis destilace i s použitými 

nástroji. Až do konce 13.  století připravovali destiláty pouze lékaři a alchymisté, poté 

se výroba výrazně rozšířila a s výrobou také konzumace. Díky destilaci se stal alkohol 

trvanlivější, což umožnilo lepší skladování a s počátkem průmyslové revoluce začala 

jeho industriální výroba. (Edwards, 2004; Jenč, 1998; Anderson, Baumberg, 2006) 

 

1.1.1.2 Vznik alkoholu 

Alkohol, resp. etylalkohol má velmi malou a jednoduchou molekulu, která 

vzniká kvašením, čili fermentací cukrů (zejména glukózy a sacharózy). Přeměnu těchto 

cukrů na etanol zajišťují kvasinky, jako vedlejší produkt jejich nedokonalého 

metabolismu. Kvašení probíhá za nepřístupu vzduchu, ale pouze do koncentrace  

13 – 16 % alkoholu, při vyšších koncentracích jsou kvasinky ničeny vlastním 

produktem a hynou, dále probíhá octové kvašení, jehož výsledkem je ocet. Přírodním 

kvašením lze tedy získat pouze málo alkoholické nápoje. (Jenč, 1998; Heller, 

Pecinovská, 2011; Skála, 1988) 

Jenč (1998, s. 13) uvádí tuto rovnici kvašení za nepřístupu vzduchu: 

C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2 

(glukóza / fruktóza) → (etanol) + (oxid uhličitý) 

Z rovnice je patrné, že z jedné molekuly glukózy či fruktózy vznikají 2 molekuly 

etanolu a 2 molekuly oxidu uhličitého, přičemž dochází k uvolňování energie a tepla. 

(Jenč, 1998) 
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Vyšší procenta alkoholu obsažená v nápojích lze získat pomocí destilace, což 

je proces, při kterém dochází k oddělení alkoholu od vody využitím jejich rozdílných 

bodů varu. Nutno mít také na paměti vysokou výslednou koncentraci metanolu, který 

je silně jedovatý, proto je třeba oddestilovat jej nejdříve (bod varu 64,7 °C). Destilací 

alkoholu a vody lze dosáhnout maximální koncentrace 96,4 % etanolu, vzhledem 

k jejich poměrně blízkým teplotám varu. Při této koncentraci se tvoří tzv. azeotropní 

směs, kdy se obě složky vypařují stejně. (Jenč, 1998; Wikiknihy, 2013; Zikmund, 2008) 

Dle výroby a obsahu alkoholu rozeznáváme tři základní druhy, resp. skupiny 

alkoholických nápojů a to piva, vína a ostatní alkoholické nápoje, mezi které patří 

destiláty, likéry, kořalky a další. V obsahu alkoholu u jednotlivých skupin se autoři liší, 

Skála (1988, s.  9) např. uvádí 1,5 – 5 % alkoholu u piva, 7 – 18 % u vína a u lihovin 

nad 22,5 % obsahu alkoholu. Jenč (1998, s. 102 - 172) má uveden u konkrétních 

příkladů hodnoty od 3,9 do 11 % u piva, 6 – 20 % u vína a u destilátů shodný údaj, 

tj. nad 22,5 % alkoholu (až do 96 %). (Skála, 1988; Jenč, 1998) 

 

1.1.2 Farmakokinetika - osud alkoholu v organismu 

Osud alkoholu v organismu lze rozdělit do tří základních fází – fáze absorpční, 

distribuční a fáze eliminace a metabolismu alkoholu. (Zvěřina a kol., 2012) 

 

1.1.2.1 Absorpce a distribuce etanolu 

Alkohol přijímáme nejčastěji ústy (perorálně), odkud pokračuje přímo 

do trávicího traktu, ale může se dostat do organismu také dýchací soustavou, skrze 

plíce. To se může stát zejména u lidí, kteří pracují v prostředí nasyceném etanolovými 

párami. Toto pronikání do organismu je nebezpečnější, protože v plicích dochází 

k přímému styku etanolu s krví a tím i k rychlejšímu vzestupu etanolu v krvi. 

Maximální přípustná hranice pro takto rizikové prostory je 30 – 40 mg v jednom litru 

vzduchu. Další možností je resorpce alkoholu skrz kůži, což je možné pouze u dětí, 

proto u dospělých alkoholové obklady nejsou nebezpečné. Naopak při parenterálním 

podání dochází k obejití bariéry žaludku a střev a tím i k rychlejší distribuci etanolu 

v organismu. Smrtelná dávka je u takto podaného etanolu nižší než při běžném požití 

ústy. (Jenč, 1998; Zvěřina a kol., 2012; Kvapilík, Svobodová, 1985) 
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Vstřebávání alkoholu do krve probíhá prostou difúzí, předpokladem pro ni je 

dobrá rozpustnost alkoholu ve vodě. Při perorálním podání začíná resorpce 

zanedbatelně již v dutině ústní, dále v žaludku přibližně z 20 %, zbytek pokračuje 

do trávicí trubice, kde se zbylých 80 % vstřebává ve dvanáctníku a vyšších úsecích 

tenkého střeva. Maximální koncentrace v krvi dosahuje alkohol přibližně 45 – 90 minut 

po požití, jak je vidět na resorpční křivce (Příloha č. 6 – Resorpční křivka alkoholu), 

závisí ale na mnoha faktorech. V případě opakovaného požití určitého množství 

alkoholu může vznikat vícevrcholová resorpční křivka (Příloha č. 7 – Vícevrcholová 

resorpční křivka alkoholu). Velkou roli hraje množství a koncentrace požité látky, náplň 

žaludku (druh náplně), obsah cukrů, oxidu uhličitého a teplota nápoje, dále fyzický 

a psychický stav a mnoho dalších. Nejrychlejší vstřebávání alkoholu je při pití na lačno 

koncentrovanějších a neslazených nápojů s obsahem oxidu uhličitého, teplota nad 18 °C 

a fyzická námaha také vstřebávání podporuje. Naopak ke zpomalení vstřebávání 

přispívá náplň žaludku zejména mastnými jídly a mléčnými výrobky, nápoje s nízkým 

obsahem alkoholu a vyšším obsahem cukrů a teplota pod 8 °C také vstřebávání zpomalí, 

stejně jako únava a psychické vypětí. (Zvěřina a kol., 2012; Jenč, 1998; Agarwal, 

Goedde, 1990; Heller, Pecinovská, 2011; Zikmund, 2008; Skála, 1988) 

Po průniku sliznicí trávicího ústrojí se dostává etanol do krve, odkud je rozváděn 

přes kapilární řečiště a jiné buněčné membrány po celém těle. Velmi rychlá je difúze 

do dobře prokrvených orgánů jako je mozek, plíce, játra a ledviny, zde se koncentrace 

alkoholu rychle vyrovná koncentraci v krvi (v mozku je rovnováhy dosaženo asi 

za 1 minutu, více etanolu je v šedé hmotě mozkové než v bílé). Koncentruje se také 

v orgánech s velkým obsahem vody, jako je mozkomíšní mok, kde ho může být 

i 10 krát více než v krvi. Naopak pomaleji proniká do svalstva, je-li v klidu a zejména 

do tukových tkání, proto se u lidí s větším procentem tuku objevuje vyšší obsah etanolu 

v krvi při požití stejného množství alkoholu. Ženy mají obecně ve srovnání s muži větší 

podíl tuku v tělesné hmotnosti, tím i vyšší koncentraci etanolu v krvi a bývají patrné 

větší projevy opilosti. (Skála, 1987; Jenč, 1988; Skála, 1988; Kvapilík, Svobodová, 

1985) 
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1.1.2.2 Eliminace a metabolismus etanolu 

Převážná část přijatého etanolu, tj. 90 – 95 %, je z organismu vylučována 

oxidací (okysličováním) v procesu látkové přeměny a probíhá z největší části v játrech. 

Zbylá část, která není metabolizována (5 – 10 %) je vylučována v nezměněné formě 

dechem (4 – 7 %), močí (0,5 – 3 %), v zanedbatelné výši také pocením (0,5 % i více). 

Celková eliminace alkoholu není zcela konstantní (závisí např. na hmotnosti, funkci 

jater a návyku na pití alkoholu), ale kolísá v určitých mezích, zatímco vylučování 

v nezměněné formě závisí na koncentraci etanolu v krvi. Hynie (1995, s. 75) ve své 

knize píše: „Základním rysem metabolismu etanolu je to, že probíhá kinetikou nultého 

řádu, což znamená, že je rozkládáno stále stejné množství látky, bez závislosti na její 

aktuální koncentraci v plazmě.“ Obecně lze říci, že při správné funkci jater a u člověka, 

který není závislý na alkoholu, se odbourá 0,1 g etanolu na 1 kg hmotnosti za jednu 

hodinu. Eliminaci alkoholu nelze urychlit například fyzickou námahou (ta zrychluje 

jeho vstřebávání, nikoli metabolismus), ale bylo zjištěno, že jedinou běžně dostupnou 

přírodní látkou, která tuto eliminaci urychlí je fruktóza (med). (Skála, 1988; Hynie, 

1995; Kvapilík, Svobodová, 1985; Jenč, 1988; Agarwal, Goedde, 1990) 

Dezaktivace etanolu v játrech se odehrává přednostně vůči ostatním biologicky 

důležitým metabolickým dějům, což vede k řadě nežádoucích jevů a při delším 

zneužívání alkoholu vznikají v játrech adaptační metabolické reakce. Pro vlastní oxidaci 

etanolu je nezbytný specifický jaterní enzym alkoholdehydrogenáza (ADH) a částečně 

kataláza. ADH má člověk k dispozici asi od 5 let, do té doby dochází k nedostatečnému 

odbourávání alkoholu. Etanol se v játrech oxiduje pomocí ADH na acetaldehyd a poté 

na kyselinu octovou a acetylkoenzym A, který je pak cestou Krebsova cyklu měněn 

na oxid uhličitý a vodu. Kataláza se do metabolismu zapojuje až při vyšších hladinách 

etanolu v krvi, zejména při akutní intoxikaci. Na degradaci alkoholu se může podílet 

také mikrosomální etanol oxidující systém (MEOS), který je syntetizován 

při chronickém abúzu nebo po vysokých jednorázových dávkách alkoholu. (Kvapilík, 

Svobodová, 1985; Skála, 1987; Jenč, 1988; Hynie, 1995) 
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1.1.3 Účinky alkoholu na lidský organismus 

Etanol patří do skupiny hypno-sedativ a svými psychotropními účinky (výrazné 

změny v chování a prožívání) se blíží barbiturátům s krátkým až středním působením 

a řadí se mezi látky s převažujícím působením na nervový systém. Z kvantitativního 

hlediska je etanol nejslabší psychotropní látkou, vzhledem k jeho zřetelným účinkům 

až při dávkách okolo 1 g látky na 1 kg hmotnosti. Na rozdíl od ostatních psychofarmak 

ale vyvolává rozsáhlé změny v látkové přeměně již při dávkách, které se ještě 

neprojevují v nervovém systému. Ačkoliv je řazen mezi tlumivé látky, jeho účinky jsou 

velmi všestranné – odstraňuje úzkost, má antidepresivní až euforizující, či naopak 

sedativní až hypnotický účinek, tlumí vnímání bolesti (analgetický a anestetický účinek) 

a může povzbudit k aktivitě. Celkově způsobuje alkohol útlum činnosti CNS a to 

od mozkové kůry, přes podkorová centra a mozeček až po prodlouženou míchu, kde 

jsou uloženy vitální funkce. (Kvapilík, Svobodová, 1985; Heller, Pecinovská, 2011) 

Účinky alkoholu závisí na jeho množství v krvi. Jednotliví autoři rozlišují stádia 

opilosti různě a to většinou do 3 – 4 stádií, někdy i více. Základní stádia jsou 

podnapilost (0,5 – 1 ‰), lehký stupeň opilosti (1 – 1,5 ‰), střední stupeň opilosti 

(1,5 – 2 ‰) a těžký stupeň opilosti (2 – 3 ‰), při hodnotách nad 3 ‰ se jedná již 

o akutní intoxikaci alkoholem, toto rozdělení je však pouze orientační. (Kalina, 2008; 

Ratajová, 2005; Skála, 1987) 

S přibývajícím množstvím alkoholu v krvi se mění klinický obraz. Stupeň 

opilosti se obvykle hodnotí dle počtu promile (jak je uvedeno výše), ale vlastní přístup 

k intoxikaci se řídí spíše klinickým obrazem (vnějšími projevy). Pro přehled uvedu 

přibližný vývoj charakteristických projevů opilosti s přiřazením k orientačním 

hodnotám alkoholu v krvi.  

 0,5 až 1 ‰ – objevuje se nevázanost v myšlení, uvažování a soudnosti, euforie, 

zvýšené sebevědomí, odstranění zábran, mnohomluvnost, zhoršení kognitivních 

funkcí, zhoršená sebekritičnost, dále lze pozorovat poruchy prostorového vidění 

a šeroslepost, již při této malé dávce je ohrožena schopnost bezpečného řízení 

motorového vozidla 

 1 až 1,5 ‰ – projevuje se zvýšením euforie, ztrátou sebekontroly, narušením 

svalové souhry a s tím spojenou poruchou koordinace a rovnováhy, také 

se výrazně prodlužuje reakční čas na zrakové i sluchové podněty  
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 1,5 až 2 ‰ – pozorovat můžeme potácivou chůzi a vrávorání, s možností pádu, 

dochází k poruchám chování se zlostnými afekty, podrážděností i pláčem 

 2 až 2,5 ‰ – dochází k prohloubení poruch rovnováhy a koordinace pohybů 

 2,5 až 3 ‰ – postižený se neudrží na nohou, výrazná zmatenost, dezorientace, 

počínající znaky poruchy dýchání a oběhu, hypotenze, hypotermie, tachykardie, 

mělké a zpomalené dýchání, přechází do hlubokého spánku 

 3 až 5 ‰ – známky těžké alkoholové intoxikace, hluboké bezvědomí až kóma, 

cyanóza, vyhasínání reflexů, vážné ohrožení zástavou dechu a oběhu 

 více než 5 ‰ – více než v 90 % dochází ke smrti následkem centrálního 

oběhového a dechového selhání (Skála, 1988; Skála, 1987; Kalina, 2008; 

Alcohol and the Human Body, 2009 – 2014; Blood alcohol concentration, 2008) 

 

1.1.4 Zjištění hladiny alkoholu v krvi 

Hladina alkoholu v krvi závisí především na množství požité látky, hmotnosti 

jedince a na rychlosti resorpce a eliminace. Nejjednodušším způsobem jak získat 

orientační hodnotu hladiny alkoholu v krvi, je její výpočet dle dostupných parametrů. 

(Jenč, 1998) 

Alkohol v krvi (‰) =
Požitý ethanol (g)

Tělesná hmotnost (kg) ∗ konstanta
 

Veškerý vstřebaný alkohol se v lidském těle rozředí ve vodě, proto používáme 

při výpočtech konstantu, která představuje podíl vody v tělesné hmotnosti. Množství 

vody v těle je různé u mužů a žen, (ženy mají obecně více tělesného tuku a méně vody 

než muži), ale samozřejmě jsou zde také individuální rozdíly. Někteří autoři (Hynie, 

1995; Jenč, 1998; Heller, Pecinovská, 2011) se shodují ve vzorci pro výpočet (viz výše), 

ale uvádí různou konstantu pro množství vody v těle, někteří dokonce nerozlišují 

hodnotu konstanty pro muže a ženy. Nejčastěji uváděnými hodnotami jsou 

0,68 pro muže a 0,55 pro ženy, jak je možné nalézt například v dílech Skály (1987), 

Hecka (2007), Hutche (2004), i dalších autorů.  
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Z výše uvedeného vzorce lze zjistit hladinu etanolu v krvi po skončení resorpční 

fáze, nepočítá ale již s eliminační fází. Pro zpřesnění výpočtu je třeba počítat také 

s časem, který uplynul od požití alkoholu, kdy dochází již k eliminaci. Pro tyto účely lze 

využít tento vzorec:  

Alkohol v krvi (‰) =
Požitý ethanol (g)

Tělesná hmotnost (kg) ∗ konstanta
 −  β ∗ Čas  po dopití (h),  

kde je β eliminační faktor, který se pohybuje u zdravého člověka v rozmezí 

od 0,12 do 0,2 g / kg za hodinu, při hladinách etanolu v krvi nad 2 ‰ až do 0,24 g / kg. 

(Zikmund, 2008; Heck, 2007; Skála, 1987) 

Při využití obou uvedených vzorců je důležité zdůraznit, že je potřeba znát 

množství požitého etanolu v gramech, ne množství vypitého alkoholického nápoje, 

k čemuž je nutné znát specifickou hustotu etanolu (789 kg / m
3
, což je rovno 

0,789 g / cm
3
). Hodnotu požitého etanolu v gramech můžeme vypočítat následovně 

(Mikulčák a kol., 1989): 

Požitý ethanol (g) =
Požitý etanol (ml) ∗ 0,789 ∗ Obsah alkoholu (%)

100
. 

Pozn.: Obsah alkoholu v % by měl být uveden vždy na etiketě výrobku. 

Další možností je zjištění hladiny alkoholu z moči. Ledviny etanol nekoncentrují 

a neexistuje u nich žádný práh vylučování, koncentrace etanolu v moči z ledvinových 

pánviček tedy odpovídá po přepočtu na poměr vody a sušiny koncentraci v krvi. 

Přepočet hladiny alkoholu v moči na hladinu alkoholu v krvi lze provést vzorcem dle 

Fronentjese a Verburgta: 

Alkohol v krvi (g / kg) =
Alkohol v moči (g / kg)

1,52
− 0,608. 

Ve fázi resorpce etanolu do krve je jeho hladina v krvi vyšší než v moči, vyrovná 

se až po dosažení difusní rovnováhy (maxima dosahuje tedy o 10 – 30 minut později 

než v krvi). (Zikmund, 2008; Alcohol Absorption, Distribution & Elimination, 2004) 
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1.1.4.1 Analýza dechu 

Nejčastějším a také nejrychlejším způsobem zjišťování hladiny alkoholu v krvi 

je analýza dechu, kde se různými způsoby měří množství alkoholu ve vydechovaném 

vzduchu a následně se přepočítává na hladinu etanolu v krvi nebo jde pouze o zjištění 

přítomnosti alkoholu v dechu. K tomuto orientačnímu testu se používají detekční 

trubičky ALTEST, na nichž je vyznačena ryska určující hranici 0,8 g / kg alkoholu 

v krvi u testované osoby. Testovaná osoba profoukne trubičku obsahující chemické 

činidlo do měrného sáčku, přítomnost etanolu se projeví zabarvením sloupce 

nad hranicí rysky do žluta až zelena. Toto zabarvení ale mohou vyvolat i jiné látky, 

například ovoce, zubní pasta, ústní voda atd. (Zikmund, 2008) 

V dnešní době je nejrozšířenější metodou určování hladiny pomocí analyzátorů 

dechu, tzv. alkoholtesterů, které dělíme na alkoholtestery s polovodičovým 

či elektrochemickým senzorem. Alkoholtestery s polovodičovým senzorem po zahřátí 

senzoru detekují plynný etanol a dle jeho koncentrace mění svůj odpor, z čehož 

je následně vypočítán přibližný obsah etanolu v krvi. Alkoholtestery 

s elektrochemickým čidlem snímají spektrum vznikající díky různé pohyblivosti iontů 

v elektrickém poli a tím mají i výbornou selektivitu vůči ostatním látkám a jsou 

mnohem přesnější a spolehlivější. Z nich je známý ruční analyzátor ALCOTEST 7410 

firmy Dräger, který je v současné době používán policií České republiky. Doba 

profukování je cca 4 – 6 sekund, poté se zobrazí na displeji hodnota s přesností na dvě 

desetinná místa, která znázorňuje hladinu etanolu v krvi v g / kg. Měřící rozsah je 

od 0,00 do 3,00 g / kg a přístroj má zabudovány kontrolní obvody, které zabraňují 

zkreslení měření. Při opakovaném měření, se doporučuje doba mezi měřeními alespoň 

15 – 30 minut, aby byly patrné rozdíly ve výsledcích. (Zikmund, 2008; Alkohol 

v lidském těle, 2010; Approved breath-test instruments, 2004; Alkohol tester 

ALCOTEST 7410, 1996-2014) 

 

1.1.4.2 Analýza krve 

V případě potřeby přesného určení hladiny etanolu v krvi se provádí odběr 

vzorku krve a jeho následná analýza. Odběr vzorku je třeba provést co nejdříve, ne však 

dříve než 90 minut od požití alkoholu. V současné době se považuje za objektivní 

stanovení alkoholu v krvi pomocí plynové chromatografie a další kontrolní metodou, 
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která je založena na jiném principu, nejčastěji Widmarkovou metodou. Plynová 

chromatografie je považována za metodu vysoce specifickou, citlivou a přesnou, 

je založena na principu rozdělení a rozlišení jednotlivých těkavých látek z krve 

(metanol, toluen, aceton,…), může se provést i analýza ze vzorku moči. Widmarkova 

metoda je metodou poměrně přesnou, ale nespecifickou, protože zachycuje také jiné 

těkavé látky, jako aceton, acetaldehyd, chloroform a jiné. Vyšetření se provádí ze tří 

vzorků, které se poté porovnávají. Další možností je využití enzymové metody, kde 

se stanovení provádí spektrofotometricky v UV světle. Tato metoda je velmi přesná 

a citlivá, ale také pracná a proto se využívá zejména pro vědecké účely. (Skála, 1987; 

Zikmund, 2008; Musselman et al., 2013) 

 

1.2 MOTORIKA ČLOVĚKA 

Slovo motorika je odvozen z latinského „motus“, což znamená pohyb. Motorika 

zahrnuje nejen všechny pohyby, jako projevy činnosti lidského organismu, ale i veškeré 

pohybové předpoklady, jako jsou například pohybové schopnosti, dovednosti 

i zkušenosti. (Zvonař, Duvač, 2011) 

Pohyb, hybnost či motorika jsou základním projevem živých organismů. Jedná 

se o aktivní proces probíhající podle fyzikálních zákonů a řízený centrální nervovou 

soustavou, která reaguje na vnější a vnitřní podněty. Umožňuje člověku aktivní vztah 

k zevnímu prostředí, slouží k dosažení cílů, které si člověk sám určil nebo dle kterých 

instinktivně jedná. Provedení pohybu nám umožňuje pohybový systém, který Véle 

(2006) rozděluje na 4 dílčí systémy: systém podpůrný (kosti, klouby, vazy), výkonový 

(svaly), řídící (centrální a periferní nervová soustava) a systém logistický neboli 

zásobovací (metabolické procesy). (Véle, 2006; Králíček, 2011) 

Motorickou aktivitu můžeme dělit dle různých parametrů několika způsoby, 

základem veškeré motoriky je ale svalový tonus, což je trvalá, lehká kontrakce všech 

kosterních svalů. Na tomto základě je potom vybudován systém všech komponent 

motoriky. Dle účasti vědomí dělíme obvykle motoriku na volní (vědomou) a mimovolní 

(nevědomou), dle uplatnění na motoriku základní (každodenní aktivity), pracovní, 

dorozumívací, bojovou a tělocvičně-sportovní. Podle toho, zda jde o odpověď na vnější 

nebo vnitřní podněty, rozdělujeme motoriku reflexní a danou centrálním motorickým 

programem.  



 

22 
 

V základním rozdělení se ale autoři liší, Králíček (2011) a Mysliveček (2003) 

rozlišují opěrnou (podpůrnou, postojovou) a cílenou (pohybovou) motoriku, Zvonař 

s Duvačem (2011) a Véle (2006) jemnou a hrubou motoriku. Véle (2006) ji dělí dále 

následujícím způsobem: 

1) Hrubá motorika (systémy podpůrné motoriky kořenové a axiální): 

a. Posturální motorika (statická); 

b. Lokomoční motorika (dynamická). 

2) Jemná motorika (systémy obratné motoriky akrální): 

a. Obratná motorika akrální (ideokinetická); 

b. Sdělovací motorika (mimika, řeč, gestikulace). 

3) Respirační motorika (zasahuje do jemné i hrubé motoriky). 

V literatuře je v souvislosti s tělovýchovným výzkumem, se sportovními činnostmi 

a jejich tréninkem obvykle uváděno další dělení motoriky, a to na motorické schopnosti 

a dovednosti. Jde o vnitřní předpoklady k pohybové činnosti, podmíněné geneticky 

či procesem motorického učení. (Véle, 2006; Mysliveček, 2003; Králíček, 2011; 

Zvonař, Duvač, 2011; Čelikovský, 1976; Perič, Dovadil, 2010) 

Ať se jedná o kterékoliv z uvedených rozdělení, důležité je, že při jakémkoliv 

pohybu se neuplatňuje nikdy pouze jedna složka motoriky, ale v určité míře jsou 

přítomny vždy obě. Koordinaci všech těchto částí, které vzájemně spolupracují, 

zajišťuje centrální nervová soustava. (Véle, 2006; Mysliveček, 2003; Králíček, 2011) 

 

1.2.1 Jemná a hrubá motorika 

Jak již bylo uvedeno výše, autoři rozdělují motoriku různými pojmenováními 

i způsoby, v některé literatuře se také můžeme setkat s označením jemné a hrubé 

pohybové dovednosti a zařazením do motorických dovedností. Základní princip 

je u těchto dvou skupin ale vždy stejný – jedná se například o hledisko velikosti 

zapojovaných svalových skupin, prostorového rozsahu a přesnosti pohybu. Dalším 

rozdílem je, že posturální a lokomoční funkce mají charakter individuálních, ale spíše 

automatických pohybů, mohou probíhat zcela podvědomě i být vědomě řízené. Naproti 

tomu obratná akrální hybnost vyžaduje větší zapojení vědomí. Určité pohybové 
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sekvence se dají také zautomatizovat, ale k jejich spuštění je vždy třeba přímé volní 

kontroly. (Měkota, Cuberek, 2007; Zvonař, Duvač, 2011; Perič, Dovadil,2010; Véle, 

2006) 

 

1.2.1.1 Jemná motorika 

Jemná motorika je někdy také označována jako cílená, obratná, či pohybová, 

projevuje se totiž obvykle cílenými koordinovanými pohyby především malých 

svalových skupin. Nejčastěji je spojováno označení jemná motorika s pohyby rukou 

a prstů, kde je při většině činností důležitá také souhra ruka – oko, není však 

podmínkou, protože jemné koordinované pohyby lze provádět i bez zrakové kontroly. 

Důležitá je spolupráce akrálních svalů při manipulaci se svaly osovými a kořenovými. 

Bez této spolupráce a nastavení celého těla do polohy vhodné pro manipulaci, by nebylo 

možné cílené koordinované pohyby správně provést. U obratné hybnosti se vyskytuje 

funkční asymetrie, což znamená, že při manipulaci je vždy jedna ruka vedoucí (provádí 

pohyb) a druhá spíše podpůrná (přidržuje atd.). Existují samozřejmě činnosti, 

při kterých je funkce obou rukou rovnocenná, jako je hra na klavír, flétnu, psaní 

na klávesnici a další. Obecně nejsou obratné pohyby geneticky fixovány, k jejich 

osvojení je třeba se je naučit a stále je v paměti obnovovat, jinak dochází postupně 

ke ztrátě jejich preciznosti, která je pro tyto pohyby nezbytná. (Véle, 2006; Perič, 

Dovadil, 2010, Králíček, 2011; Vyskotová, Macháčková, 2013) 

Podskupinou jemné motoriky je také motorika sdělovací, která slouží 

ke komunikaci s okolním prostředím. Jedná se o motoriku očí, mluvidel, celkovou 

mimiku obličeje, ale řadíme sem také veškerou gestikulaci člověka. (Véle, 2006; 

Vyskotová, Macháčková, 2013) 

 

1.2.1.2 Hrubá motorika 

Hrubá motorika je označením obvykle pro dvě hlavní funkce pohybové 

soustavy, které zajišťují jak stabilitu klidové polohy, tak umožňují změnu polohy celého 

těla v prostoru, i jeho jednotlivých segmentů. Je to funkce posturální a lokomoční. 

Oproti jemné motorice se zapojují zejména větší svalové skupiny a pohyby bývají méně 

přesné a ve větším rozsahu, zastávají především funkci opornou a silovou. Posturální 

funkce je realizována především osovým orgánem, tedy hlavou, páteří a pánví, 
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ale využívá i funkce končetin, naproti tomu lokomoční funkci realizují končetiny, 

ale s nutnou spoluprací s osovým orgánem. Pro člověka je typické vzpřímené držení těla 

proti působení zevních sil, kde hlavní silou je síla tíhová. Toto zaujetí a udržování 

klidové polohy označujeme posturou. Postura je základem každé polohy, pozice, 

ale zároveň i pohybu – při provádění pohybu ustupuje do pozadí (je inhibována 

lokomoční funkcí), ale zcela nezmizí a po ukončení pohybu opět přebírá dominantní 

roli. Postura má tedy během pohybu mírnou brzdící aktivitu, díky které se spuštěný 

pohyb stabilizuje. (Véle, 2006; Zvonař, Duvač, 2011; Králíček, 2011; Kolář a kol., 

2009) 

Dalšími důležitými pojmy je posturální stabilita a posturální stabilizace. 

Posturální stabilita je kontinuální zaujímání stálé polohy, tedy se jedná o děj 

dynamický, při zaujímání zdánlivě statického držení těla. Nutná je schopnost zajistit 

takové držení těla a reagovat na změny zevních i vnitřních sil, aby nedocházelo 

k nezamýšlenému nebo neřízenému pádu. Posturální stabilizace je aktivní držení 

segmentů těla proti působení zevních sil, především síly tíhové. Jedná se o svalovou 

aktivitu agonistů a antagonistů (koaktivační aktivitu), která zpevňuje segmenty 

a umožňuje jejich držení proti gravitační síle, dosažení vzpřímeného držení těla, 

lokomoci, ale také je součástí všech pohybů dolních či horních končetin. (Kolář a kol., 

2009; Vařeka, 2002) 

 

1.2.2 Rovnováha 

Jako rovnováhu lze označit soubor statických a dynamických strategií, které 

slouží k zajištění posturální stability a zabraňují pádu při stálém působení vnějších 

vlivů. Je to takový stav tělesa, kdy má silové pole, tvořené všemi působícími silami, 

za důsledek klidový stav, tedy nepohyb. (Univerzita Palackého v Olomouci, 2013; 

Měkota, Novosad, 2005) 

Rovnováhovou činnost můžeme dělit na: 

 statickou rovnováhu (udržení izolované polohy v klidu za relativně stálých 

podmínek – nepohyblivá plocha, bez lokomočních pohybů) 

 dynamickou rovnováhu (udržení a znovunabývání rovnováhy během pohybu 

nebo na pohyblivé ploše, při přesunu, rotaci či v letové fázi)  
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 balancování předmětů (schopnost udržet v rovnovážné poloze jiný vnější 

objekt). (Univerzita Palackého v Olomouci, 2013; Měkota, Novosad, 2005; 

Zvonař, Duvač, 2011; Perič, Dovadil, 2010; Belej a kol., 2006; Winter, 1990) 

V udržování rovnováhy hraje důležitou roli opěrná báze a opěrná plocha 

ve vztahu k těžišti těla. Opěrná plocha je ta část podložky, která je v přímém kontaktu 

s částí těla (při stoji na obou dolních končetinách jsou to plosky nohou). Opěrná báze 

je celá plocha ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi plochy nebo ploch opory, takže 

opěrná báze bývá obvykle větší než opěrná plocha. Čím je průmět celkového těžiště těla 

do roviny opěrné báze (center of gravity – COG) blíže k jejímu středu a čím větší 

opěrná báze je, tím větší je stabilita. Když se ocitne COG mimo opěrnou bázi, není 

možné ji vrátit zpět pouze pomocí vnitřních sil, ale je zapotřebí změnit opěrnou bázi 

posunutím opěrné plochy, což je principem aktivního pohybu (udržování dynamické 

rovnováhy). Dalším faktorem, který ovlivňuje stabilitu, je výška těžiště od podložky, 

která je v nepřímé úměrnosti ke stabilitě, na rozdíl od hmotnosti, která je přímo úměrná. 

Tedy čím níže je těžiště a větší hmotnost, tím je stabilita větší. Dále může hrát roli 

i charakter kontaktu s opěrnou plochou, či postavení a vlastnosti hybných segmentů. 

(Univerzita Palackého v Olomouci, 2013; Kolář a kol., 2009; Véle, 2006; Larcom, 

2013; Winter, 1995) 

 

1.2.3 Řízení motoriky 

Řízení motorické činnosti je velmi složitý a komplexní děj, na kterém se podílí 

více řídících úrovní, jejichž funkce se prolínají, ale rozhodující úlohu má úroveň 

nejvyšší. Patří mezi ně páteřní mícha, mozkový kmen s retikulární formací, mozeček, 

bazální ganglia, talamus a kůra mozková. (Mysliveček, 2003) 

Při provádění jakéhokoliv úmyslného pohybu je důležitá motivace, která určuje 

jeho celkové zaměření a vlastnímu pohybu předchází. Za centrum motivace 

je považován limbický systém, který ovlivňuje také emoce a vegetativní systém. 

Na základě smyslové aference je v subkortikálních strukturách vytvořena motivace a cíl 

pohybu. Hrubý pohybový záměr je vytvářen v zadní asociační (parietální) oblasti, 

na základě přicházejících informací ze somatosenzorické a zrakové korové oblasti 

je vybrán vhodný program. Informace dále postupují do prefrontální korové oblasti, 

která se účastní vypracování plánu pohybu. Hlavní projekce směřují dále do doplňkové 
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a premotorické korové oblasti. Doplňková korová oblast se uplatňuje při programování 

úmyslných pohybů a její hlavní projekce míří do premotorické a primární motorické 

korové oblasti i dalších struktur. Všechny tyto oblasti přijímají informace také 

z bazálních ganglií, které se účastní na uzpůsobení programu na aktuální situaci 

vnitřního a vnějšího prostředí. Na vlastním provedení pohybu participuje nejvíce 

premotorická a primární motorická kůra, mozeček, bazální ganglia, kortikospinální 

dráhy a dráhy do mozkového kmene. Premotorická korová oblast přijímá informace 

z výše zmiňovaných korových oblastí a z mozečku. Má primární roli v kontrole 

pletencového a axiálního svalstva, provádí realizaci připraveného motorického plánu 

a zahajuje iniciální fázi úmyslného pohybu, kde dochází k nastavení postoje (stáčení 

očí, hlavy, trupu a končetin) pro realizovaný pohyb. Primární motorická kůra 

je somatotopicky uspořádána do „motorického homunkulu“, kde jsou rozdílné svalové 

skupiny reprezentovány různě velkými okrsky motorické kůry. Největší okrsky 

reprezentují svaly sloužící pro jemné odměřené pohyby. Z korových oblastí vycházejí 

kortikospinální dráhy, z nichž se v oblasti mozkového kmene oddělují vlákna 

do motorických i senzitivních jader hlavových nervů, jakožto kontrolní dráhy 

umožňující zpětnovazebnou korekci pohybu. Většina ostatních vláken se v oblasti 

prodloužené míchy zkříží a pokračují postranními míšními provazci, nezkřížená vlákna 

předními míšními provazci, do předních rohů míšních (a na bázi zadních rohů míšních). 

Odtud navazuje druhý neuron této dvouneuronové dráhy vedoucí k jednotlivým svalům 

a svalovým skupinám. (Králíček, 2011; Véle, 2006; Mysliveček, 2003; Čihák, 2004) 

K provedení volních koordinovaných pohybů je důležitá také základní poloha 

těla, tedy postura a udržování stability vzpřímeného stoje. Stabilizace polohy je složitý, 

komplexní a dynamický proces, který je tvořen třemi základními složkami. Je to složka 

senzorická (aference z vestibulárního aparátu, propriocepce, exterocepce, interocepce 

a zrak), řídící (zpracování v centrální nervové soustavě) a výkonná (eference 

do pohybového aparátu, zejména do příčně pruhovaných svalů). Na řízení se podílejí 

struktury mozkového kmene, zejména retikulární formace a vestibulární jádra 

ve spolupráci s mozečkem. Na zaujetí a udržení vzpřímené polohy se podílí souhra 

postojových a vzpřimovacích reflexů. (Mysliveček, 2003; Králíček, 2011; Véle, 2006; 

Winter, 1990) 
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1.2.3.1 Mozeček 

Významnou úlohu má pro motoriku mozeček, který přijímá všechny 

propriocepční, exterocepční, vestibulární, sluchové a zrakové informace a podněty 

z mozkové kůry, provádí jejich zhodnocení a dále ovlivňuje mozkovou kůru i nižší 

struktury zapojené do řízení pohybu. Mozeček má v tomto řízení několik funkcí. 

Při přípravě složitějšího pohybu je v mozečku celé jeho schéma a po spuštění pohybu 

dostává mozeček veškeré senzitivní a proprioceptivní údaje z pohybujících se částí těla 

i informace z mozkové kůry a podle předtím vytvořeného schématu pohyb trvale 

reguluje ovlivňováním jader mozkového kmene a vysíláním signálů pro mozkovou kůru 

o potřebě utlumení, či pokračování pohybu. Významně se mozeček účastní také 

udržování rovnováhy a vzpřímené polohy těla při stoji, chůzi, i při pohybech, díky 

funkci kontroly svalového tonu. (Čihák, 2004; Králíček, 2011; Mysliveček, 2003; Véle, 

2006) 

 

1.2.4 Motorické schopnosti a dovednosti 

Schopnosti jsou obecně určité vnitřní předpoklady pro nejrůznější činnosti, 

jednání a výkony. Bývají více či méně generalizované, relativně stálé v čase a patří mezi 

vlastnosti jedince. Rozlišujeme schopnosti kognitivní, intelektuální, motorické a řadu 

speciálních schopností, jako jsou hudební, výtvarné, matematické, sportovní a další. 

Každý člověk má tyto schopnosti, ale u každého jedince jsou jednotlivé schopnosti 

zastoupeny v různé míře. Na rozdíl od toho pojem „dovednost“ se váže 

již k jednotlivým specifickým činnostem, které se získávají a zdokonalují učením 

a opakováním. Nejčastěji se užívá ve spojení s pohybovou aktivitou (motorická 

dovednost), ale existují například i dovednosti komunikační, pedagogické či sociální. 

Dovednost je tedy vyvinuta jako výsledek praxe, umožňuje provádět určitou činnost 

s maximem jistoty a minimem energie a času. Dovednost je ale stejně jako schopnost 

pouze předpokladem pro určitou činnost, nelze ji považovat za synonymum činnosti 

samotné (dovednost plavat je předpokladem pro plavání jako činnost), i když 

se prolínají a nelze je od sebe oddělovat. (Měkota, Cuberek, 2007; Měkota, Novosad, 

2005; Perič, Dovadil, 2010; Schmidt, 1991; Juřinová, Stejskal, 1987; Röthig, Prohl, 

2003; Čelikovský, 1976; Burton, Miller, 1998) 
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Autoři uvádí různé definice motorických schopností a dovedností, ale víceméně 

všichni říkají různými slovy totéž. Například Perič s Dovadilem (2010, s. 14, 16) 

definují pohybové dovednosti jako „učením získané předpoklady sportovce správně, 

účelně, efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly“ a pohybové schopnosti jako 

„relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové 

činnosti, v níž se také projevují“. Čelikovský (1976, s. 14) potom uvádí následující 

definici: „Pohybová dovednost je učením, tělesným cvičením získaná aktuální 

dispozice, která umožňuje dobré a rychlé provádění určité pohybové struktury 

a má výraznou adaptační složku na zvláštnosti úkolů a podmínek.“ Měkota a Novosad 

(2005, s. 13) uvádí definici polského profesora Szopy: „Motorické schopnosti jsou 

komplexy predispozic zintegrovaných dominujícím základem biologickým 

i pohybovým, zformované činiteli genetickými i činiteli prostředí, zároveň spočívají 

ve vzájemných interakcích.“ 

Mezi motorickými schopnostmi a dovednostmi je řada rozdílů, ale zároveň spolu 

úzce souvisí. Schopnosti jsou předpokladem pro osvojení dovedností a zároveň 

při tréninku a opakování dovedností se rozvíjí schopnosti. Nejdůležitější rozdíl 

je ve všeobecné úrovni, kdy schopnosti jsou obecnými, spíše vrozenými, předpoklady, 

zatímco dovednosti specifickými, učením získanými, předpoklady pro určitou činnost. 

Schopnosti jsou také stálejší v čase (změny trvají delší dobu) a málo ovlivnitelné 

prostředím, naopak dovednost vyjadřuje aktuální předpoklady v daném okamžiku 

a prostředím je značně ovlivnitelná. (Zvonař, Duvač, 2011; Měkota, Novosad, 2005; 

Perič, Dovadil, 2010; Čelikovský, 1976) 

 

1.2.4.1 Dělení motorických dovedností 

Existuje několik druhů dělení motorických dovedností dle různých kritérií. 

Zvonař s Duvačem (2011), Perič s Dovadilem (2010) a Měkota s Cuberekem (2007) 

uvádí následující typy třídění: 

1) dle složitosti pohybové činnosti: 

a. jednoduché – méně náročná koordinace, jednorázové; 

b. komplexní – náročná koordinace, zejména timing. 
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2) dle prostorového rozsahu a přesnosti pohybu: 

a. jemné – činnost malých svalových skupin, zejména ruky a prstů, nutná 

dokonalá koordinace ruka – oko, důležitá přesnost pohybu; 

b. hrubé – zapojení především velkých svalových skupin, koordinace 

pohybů jednotlivých částí těla, přesnost pohybu není prvořadá. 

3) dle stupně stálosti prostředí a možnosti predikce průběhu pohybové činnosti: 

a. uzavřené – stabilní, předvídatelné prostředí, provedení pohybové činnosti 

je konstantní, do značné míry automatizované, snaha o co nejvyšší 

přesnost, plynulost, stabilitu a přiblížení se ideálnímu vzoru pohybu; 

b. otevřené – prostorově i časově variabilní a nepředvídatelné prostředí, 

nutná stálá percepční kontrola měnících se podmínek a přizpůsobení 

činnosti těmto podmínkám, důležitá je anticipace. 

4) dle možnosti stanovit začátek a konec pohybové činnosti: 

a. diskrétní – definovaný začátek i konec, obvykle trvá krátce (př. výskok); 

b. sériové – spojení několika diskrétních dovedností (př. akrobatická řada); 

c. kontinuální – těžké stanovit začátek a konec dovednosti, často 

monotónní, rytmicky se opakující činnost trvající delší dobu. 

 

1.2.4.2 Dělení motorických schopností 

V komplexu předpokladů k pohybové činnosti lze rozlišit pět základních 

motorických schopností. Jsou to schopnosti silové, vytrvalostní, rychlostní, koordinační 

a flexibilita (pohyblivost). Většina autorů se shoduje v rozdělení těchto schopností 

do dvou, respektive tří skupin následovně: 

1) kondiční – ovlivňovány především faktory a procesy energetickými 

a morfologickými, řadíme sem schopnosti silové a vytrvalostní; 

2) hybridní – kombinace kondičních a koordinačních schopností, typickým 

zástupcem jsou schopnosti rychlostní; 
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3) koordinační – podmíněny funkcemi a procesy pohybové koordinace 

a ovlivňovány zejména procesy řízení a regulace pohybu, v rámci skupiny 

koordinačních schopností rozlišujeme schopnost reakční, rovnováhovou, 

rytmickou, prostorově orientační, kinesteticko-diferenciační a někdy je sem 

řazena také schopnost sdružování a integrace pohybu a schopnost přestavby 

pohybů. 

Mezi koordinační schopnosti byla dříve řazena často také flexibilita, nyní se uvádí 

obvykle jako samostatná skupina, která stojí poněkud mimo toto rozdělení, protože 

je podmíněna zejména anatomicko-fyziologickými předpoklady organismu. (Zvonař, 

Duvač, 2011; Měkota, Novosad, 2005; Belej a kol., 2006; Perič, Dovadil, 2010; Will, 

L., 2010; Matvejev, 1981; Meinel, Schnabel, 1998) 

 

1.2.5 Testování motoriky 

Pro hodnocení jemné i hrubé motoriky je dnes využíváno velké množství testů, 

které obsahují různé úkoly dle zaměření testu. V některých je testována pouze jemná 

či hrubá motorika, v jiných koordinace jemné i hrubé motoriky, odlišné motorické 

schopnosti, rovnováha, chůze, i další. Pro zjištění úrovně určitých motorických 

schopností je důležitý obsah testu (zadání) a možnost kvantifikace (přesného 

skórování). U většiny testů se kvantifikace zaměřuje buď na kvalitu (přesnost) 

provedení daných úkolů dle určitých parametrů, nebo na kvantitu, která je obvykle 

spojována s časem (čas, za který je úkol proveden / jaká část úkolu je zvládnuta 

za určitý časový limit). Mezi testy, kterými se hodnotí motorika, se dají částečně zařadit 

také testy hodnotící omezení aktivit všedního denního života (ADL). V těchto testech 

není hodnocena ale pouze motorika, proto je nazýváme testy funkčními, patří mezi 

ně například Barthel Index, Functional Independence Measure, Activity Index, Katz 

Index of Activities of Daily Living a mnoho dalších. Příkladem testu na hrubou 

motoriku může být Gross Motor Function Measure, obsahuje 5 testovaných poloh, které 

by mělo zvládnout pětileté dítě a používá se u středních a lehčích forem motorického 

postižení. Rivermead Motor Assessment slouží k testování motorických funkcí 

u pacientů s hemiparézou, Gait Assessment Rating Scale je zaměřen na hodnocení 

chůze a například Frenchay Arm Test, Upper Extremity Performance Test 

for the Elderly a Wolf Motor Function Test slouží k posuzování funkce horních 
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končetin v kombinaci jemné i hrubé motoriky. Pro testování koordinačních schopností 

a jejich dílčích částí se využívají nejrůznější testy, například vertikální skok s rotací, 

skok na cíl, tyčkový test, nerytmické bubnování, přeskakování švihadla, běh k metám 

se změnami směru a dále testy rovnováhy (viz níže). Koordinační schopnosti hodnotí 

také Iowa – Brace test, což je testová baterie obsahující původně 21 položek, 

po Štěpničkově modifikaci a standardizaci 10 položek a konečnou úpravu provedl 

v roce 1999 Čepička. (Kolář a kol., 2009; Vyskotová, Macháčková, 2013, Belej a kol., 

2006; Měkota, Novosad, 2005; Russel et al., 2002; University of Nottingham, 2007; 

Heller, 2009; Taub et al., 2011, Havel, Hnízdil, 2010) 

 

1.2.5.1 Testy k hodnocení jemné motoriky 

Testování manipulačních funkcí je poměrně složité. Ve většině testů není 

hodnocena kvalita provedení úkolu a použití kompenzačních pohybů, ale pouze 

schopnost provedení úkolu. Při posuzování manipulační obratnosti by měla být 

hodnocena nejen schopnost provedení funkčních úkolů (zapínání knoflíků, provléknutí 

nitě), ale také přesnost a rychlost pohybů. Při takovém hodnocení je ale nevýhodou 

subjektivita vyšetřujícího. (Vyskotová, Macháčková, 2013; Aaron, Jansen, 2003) 

Orientačně lze zhodnotit funkci ruky dle Funkčního testu ruky dle Masného, 

kde je hodnocena schopnost provedení jednotlivých úchopů. Kvalitativní hodnocení 

umožňují metody videografické používané například u Actual Amount of Use Test, 

který hodnotí spontánní používání postižené horní končetiny při ADL. Nejčastěji jsou 

používány tzv. testy kolíčkové neboli nýtkové, které se zaměřují na precizní úchop 

potřebný k přemístění kolíčků a manipulací s nimi (Nine-Hole Peg Test, Functional 

Dexterity Test, Minnesotské rychlostní manipulační testy, Purdue Pegboard Test). Dále 

lze využít testy poklepové (tapping), které hodnotí obvykle rychlost poklepu 

ukazovákem (Střední poklepový test) a testy úkolové, hodnotící plnění jednoho či více 

úkolů z běžných denních aktivit (Jebsen Test of Hand Function, Box and Block Test 

of Manual Dexterity, In-Hand Manipulation Test, Timed Manual Performance Test, 

Test manipulačních funkcí, Preschool Fine Motor Scale a mnoho dalších). Svoboda 

a kol. (2001) má uvedeny i jednoduché úkoly pro zjištění motoriky zejména u dětí, jako 

je stavění z kostek dle předlohy nebo navlékání korálků. Velmi oblíbené jsou 

tzv. testové baterie obsahující několik subtestů, jako například Vyšetření funkční 

schopnosti ruky dle Kapandjiho (upraveno Olgou Hluchníkovou), kde jsou hodnoceny 
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statické a dynamické úchopy, čití, koordinace a síla stisku. Vyvinut byl také počítačový 

systém pro hodnocení ruky EVAMAIN, který umožňuje získání, ukládání a zpracování 

naměřených dat zahrnujících rozsah pohybu, sílu stisku, kožní citlivost, vnímání síly 

stisku, stereognozii a manuální obratnost (využití některých výše uvedených testů, 

elektronicky jsou zpracovány výsledky). (Vyskotová, Macháčková, 2013; Kolář a kol., 

2009; Aaron, Jansen, 2003; Dawood, 2010; Mathiowetz et al., 1985; Lin et al., 2014; 

Svoboda a kol., 2001) 

Při používání testů a testových baterií v praxi, se často používají různé 

modifikace testů, pouze vybrané subtesty, případně jsou zvoleny nové úkoly, 

dle potřeby. Například Eva D´Hondt et al. (2008) ve studii „Childhood obesity affects 

fine motor skill performance under different postural constraints“ použila modifikovaný 

kolíčkový test z Movement Assessment Battery for Children. Scharoun et al. (2013) 

ve své studii „Motor skills in Czech children with attention – deficit / hyperactivity 

disorder and their neurotypical counterparts“ použili 3 jednoduché testy pro jemnou 

(sledování spirály, vyplnění teček, korálky s pinzetou) a 4 testy pro hrubou motoriku. 

„The ‘20-Cents-Test’ – a simple method in the assessment of fine motor skills“ je studií 

Kruppa et al. z roku 2014, ve které se snaží prokázat validitu a reliabilitu testu  

20-Cent-Test (přemístění 20 jednocentových mincí do mističky). A například Hakanson 

(2010) ve svém výzkumu „The Influence of Alcohol on Human Coordination“ využil 

pro testování počítačovou hru Klabutong v1.1 v režimu “Time Attack Mode”. 

 

1.2.5.2 Testy k hodnocení rovnováhy 

Rovnováhu lze hodnotit laboratorně pomocí přístrojů (např. stabilometrie) nebo 

s využitím tzv. terénních motorických testů, což znamená, že jsou proveditelné 

v přirozeném prostředí, jako je tělocvična či hřiště a potřebné pomůcky jsou běžně 

dostupné. Přesnost a citlivost těchto testů je ale omezena, často se používají spíše 

při screeningu dětí, mládeže či seniorů. Existují testy k hodnocení statické a dynamické 

rovnováhy. Zvláštní skupinu tvoří testy zjišťující schopnost udržení jiného předmětu 

v rovnováze, kam řadíme následující testy: Balancování tyčí (v sedu roznožmo na zemi, 

tyč držena na ukazováku jedné ruky), Balancování míčem na ruce (ve stoji, volejbalový 

míč na hřbetu předpažené ruky se zaťatou pěstí), Balancování míčem na noze (stoj 

na jedné noze, basketbalový míč na nártu nohy v mírném přednožení, povoleny 
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poskoky) a Balancování míčem na hlavě (ve stoji, míč na temeni). (Zvonař, Duvač, 

2011; Měkota, Novosad, 2005) 

Dle Zvonaře a Duvače (2011), Beleje a kol. (2006), Měkoty a Novosada (2005) 

a Neumana (2003) hodnotí statickou rovnováhu tyto testy: 

 Rombergův test – 4 polohy (stoj spojný, stoj měrný, stoj na jedné noze a váha 

předklonmo), je prováděn se zavřenýma očima, v poloze je třeba udržet 

rovnováhu alespoň 15 sekund a hodnotí se 3 stupně dle stability; 

 Plameňák – stoj na jedné noze, druhá ohnuta v koleni vzad a uchopena rukou 

za nárt, volná ruka v upažení, zjišťován počet pokusů potřebných k dosažení 

1 minuty, totéž lze provést ve stoji na kladince (Flamingo balance test); 

 Stoj na kladince – kladinka široká 2 – 3 cm, stoj v obuvi jednonož, volná noha 

zvednuta nad zem, měří se 3 pokusy a ze 2 lepších je spočítán průměr, 

lze provést i bez zrakové kontroly. 

Pro hodnocení dynamické rovnováhy lze využít testy následující: 

 Chůze pozpátku – šestihran z dřevěných hranolků o šířce 2 cm, chůze vzad bez 

překročení žádné strany šestiúhelníku, počítá se počet projitých stran do pádu, 

lze provádět i jako chůze 6 stran vpřed a 6 vzad s měřením potřebného času; 

 Rola rovnováha – prkno umístěné na válci, stoj rozkročný mimo střední zónu 

desky, měří se čas do dotyku desky se zemí nebo pádu z desky; 

 Chůze poslepu – čára dlouhá 4 metry, chůze vpřed kladením nohy před nohu, 

měří se pravoúhlá odchylka od přímého vyznačeného směru; 

 Chůze vzad a vpřed po obrácených lavičkách – dvě obrácené lavičky za sebou, 

chůze vzad po první lavičce, obrat o 180°, chůze vpřed po druhé lavičce, výdrž 

2 sekundy, měří se celkový čas včetně výdrže. (Zvonař, Duvač, 2011; Belej 

a kol., 2006; Měkota, Novosad, 2005; Neuman, 2003) 

 Star Excursion Balance Test – při stoji na levé či pravé noze se volná noha snaží 

dosáhnout co největší vzdálenosti do osmi směrů od nohy stojné (mezi přímkami 

úhel vždy 45°), výsledkem je vzdálenost v % vůči délce volné dolní končetiny, 

porovnává se s tabulkou výsledků do každého směru zvlášť. (Gribble, Hertel, 

2003) 
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 Y Balance Test – modifikace předchozího testu, stoj na jedné noze, 3 trubky 

s posuvnými zarážkami, směr trubky vpřed a od ní 135° na každou stranu další 

2 trubky, volná noha se snaží odsunout zarážku co nejdále (What is YBT, 2013) 

 

1.2.5.3 Stabilometrie 

Stabilometrie (někdy označována též jako posturografie) je metodou 

k hodnocení schopnosti udržování rovnováhy na tenzometrické nebo silové plošině 

a to buď staticky, nebo dynamicky. Při hodnocení statickém se nejčastěji hodnotí stoj 

a plošina ani testovaná osoba se nepohybují, ale lze provádět různé modifikace 

(vyloučení zrakové kontroly, pěnová podložka). Při dynamickém vyšetření se pohybuje 

testovaná osoba (např. chůze, otáčení) nebo podložka a hodnotí se reakce a schopnost 

udržení rovnováhy testované osoby. Hlavními měřenými parametry jsou reakční síly, 

resp. jejich rozklad ve třech vzájemně kolmých rovinách (Fx, Fy, Fz) a jejich momenty 

sil Mx, My, Mz, které jsou snímány piezoelektrickými tenzometry umístěnými v rozích 

plošiny. Ze snímaných hodnot se vypočítává COP (centre of pressure – působiště 

reakční síly podložky, vážený průměr dílčích tlaků na kontaktu nohy s podložkou), 

a jeho poloha v průběhu měření. Výstupnými hodnocenými parametry je vychýlení 

COP v anterioposteriorním a laterolaterálním směru, celková dráha i rychlost COP 

a plocha konfidenční elipsy (nejčastěji je využívána plocha 90 či 95 % ze všech 

zaznamenaných poloh COP během měření). (Kolář a kol., 2009; Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2013; Terekhov, 1976; Mikolajec, Rzepka, 2007) 

 

1.2.5.4 Studie zabývající se vlivem alkoholu na stabilitu 

Níže uvedu několik příkladů studií, v nichž byl zkoumán vliv alkoholu 

na posturu, resp. stabilitu a jejich výsledky. 

Duan Yinghui et al. (2015) ve své studii „Effects of alcohol intake on balance 

and stability in older adults: A pilot study“ zkoumali vliv malých dávek alkoholu 

na stabilitu při otevřených a zavřených očích u 23 dobrovolníků nad 65 let. Stabilitu 

měřili za střízliva a následně 4x po 40 minutách po požití alkoholu, přičemž maximální 

průměrná hladina alkoholu v krvi byla 0,31 ‰. Signifikantní rozdíl zjistili u žen při stoji 

s otevřenýma očima, zatímco u mužů byl rozdíl zanedbatelný. 
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Studie Massima Montiscia et al. z roku 2009 „Low blood alcohol levels. 

Experimental study on attention and body sway control functions“ zkoumala vliv dávky 

0,5 g alkoholu na kilogram hmotnosti na kognitivní funkce a stabilitu u 16 zdravých 

dobrovolníků ve věku od 25 do 32 let, přičemž třetina dobrovolníků tvořila kontrolní 

skupinu. Stabilometrické měření provedli po 30, 60, 120 a 180 minutách od požití 

alkoholu přičemž zjistili brzké narušení stability, které se zvýraznilo po 1 až 2 hodinách 

od požití alkoholu. 

„Effects of acute alcohol ingestion on neuromotor functions„ je studií Anda et al. 

(2008), ve které zjišťují vliv dávky 0,6 g alkoholu na kilogram hmotnosti na stabilitu 

při otevřených i zavřených očích, třes rukou a reakční čas u 13 zdravých dobrovolníků 

ve věku od 20 do 22 let, přičemž na těchto lidech byl proveden i kontrolní test v odlišný 

den. Testy byly provedeny před konzumací alkoholu a poté 1 a 2 hodiny po dopití, 

maximální naměřené hladiny alkoholu byly 70 minut po dopití a to 0,88 ± 0,19 ‰. 

1 i 2 hodiny po požití alkoholu byly zhoršeny zejména laterolaterální výchylky COP 

a celková plocha vychýlení COP při otevřených i zavřených očích, zatímco 

nesignifikantní rozdíly mezi konzumací alkoholu a džusu byly u reakčních časů a třesu 

rukou. 

Modig, Patel, Magnusson a Fransson (2012) zkoumali ve své studii „Effects 

of 0.06% and 0.10% blood alcohol concentration on human postural control“ vliv dávky 

0,6 a 1 ‰ alkoholu v krvi na posturální stabilitu s otevřenýma i zavřenýma očima 

a s rušivým vibračním podnětem lýtkových svalů na 25 dobrovolnících (13 žen, 

12 mužů) v průměrném věku 25,1 let. Testování proběhlo u každého probanda třikrát 

během tří týdnů a to jednou za střízliva, jednou při hladině alkoholu v krvi 0,6 ‰ 

a naposledy 1 ‰. Byl proveden vždy 30 s klidný stoj s otevřenýma očima a dalších 

200 s náhodné vibrace lýtkových svalů, 5 minut odpočinek a totéž se zavřenýma očima. 

Stabilita se mnohem více zhoršila mezi hladinou alkoholu v krvi 0,6 a 1 ‰ než mezi 

0 a 0,6 ‰, kde ale ke zhoršení došlo také a to ve větší míře ve směru laterolaterálním 

než anterioposteriorním.  

Mezi další studie patří například „Effects of ethanol on postural adjustments 

in humans“ (Woollacott et al., 1983), „Effectuation of adaptive stability and postural 

alignment strategies are decreased by alcohol intoxication“ (Hafström et al., 2014), 

„Human stability in the erect stance: Alcohol effects and audio-visual perturbations“ 

(Pascolo et al., 2009), „Effects of alcohol on body-sway patterns in human subjects“ 
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(Nieschalk et al., 1999), „Influence of alcohol intake on the parameters evaluating 

the body center of foot pressure in a static upright posture“ (Noda et al., 2004) nebo 

„A comparison of the central nervous system effects of alcohol at pseudo-steady state 

in Caucasian and expatriate Japanese healthy male volunteers“ (Zoethout et al., 2012). 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY, 

HYPOTÉZY 

2.1 CÍLE PRÁCE 

Prvním cílem mé diplomové práce je zpracování stručného teoretického základu 

z dostupné literatury, který se týká dvou hlavních témat – alkoholu a motoriky 

a je podkladem pro experimentální část práce.  

Stěžejním cílem práce je zhodnotit bezprostřední vliv alkoholu na vybrané úkoly 

z oblasti jemné a hrubé motoriky. Hlavním cílem experimentu je zjistit průměrné 

hodnoty u vybraných testů za střízliva a dále při zvyšující se hladině alkoholu v krvi. 

Dalším cílem je rozlišit, zda dojde k ovlivnění jemné i hrubé motoriky při stejné hladině 

alkoholu v krvi, či nikoliv. 

 

2.2 ÚKOLY PRÁCE 

 Zpracování literární rešerše a shromáždění teoretických podkladů 

k danému tématu, prostudování a sumarizace poznatků o alkoholu, 

motorice a možnostech jejího testování 

 Vypracování teoretické části 

 Stanovení cílů práce 

 Návrh metodiky práce 

 Sestavení výzkumného souboru dle určených parametrů 

 Provedení vlastního experimentu a sběr potřebných dat 

 Zpracování a vyhodnocení získaných dat, diskuze a stanovení závěru 
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2.3 ŘEŠENÉ OTÁZKY 

Otázka č. 1: Bude, po opakovaném požití alkoholu v dávce 0,3 g / kg, dosahovat 

hladina alkoholu v krvi u žen v průběhu celého experimentu vyšších hodnot 

než u mužů? 

Otázka č. 2: Při jaké hladině alkoholu v krvi dojde k ovlivnění funkcí jemné 

a hrubé motoriky a dojde k tomuto ovlivnění současně či nikoliv? 

Otázka č. 3: Budou po požití alkoholu patrné intersexuální rozdíly ve vztahu 

mezi hladinou alkoholu v krvi a ovlivněním jemné a hrubé motoriky? 

 

2.4 HYPOTÉZY 

Hypotéza č. 1: Po opakovaném požití alkoholu v dávce 0,3 g / kg bude hladina 

alkoholu v krvi dosahovat v průběhu celého experimentu vyšších hodnot u žen 

než u mužů. 

Hypotéza č. 2: Po požití alkoholu dojde k ovlivnění jemné motoriky při nižších 

hladinách alkoholu v krvi než k ovlivnění motoriky hrubé. 

Hypotéza č. 3: Po požití alkoholu nepředpokládám intersexuální rozdíly 

ve vztahu mezi hladinou alkoholu v krvi a ovlivněním jemné i hrubé motoriky. 
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3 METODIKA PRÁCE 

3.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PRÁCE 

Jedná se o práci empiricko – teoretickou, kde má výzkum charakter případové 

studie skupiny 12 probandů s experimentálním způsobem získávání dat. V příloze 

přiloženo souhlasné vyjádření etické komise schválené pod číslem jednacím 116/2014 

(Příloha č. 1 – Souhlas etické komise UK FTVS) a vzor informovaného souhlasu, který 

byl po seznámení s průběhem výzkumu předložen k podpisu všem zúčastněným 

probandům (Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu). 

 

3.2 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

Probandi byli osloveni a vybráni na základě dobrovolnosti a předem 

specifikovaných kritérií: věk mezi 20 – 30 lety, hodnota BMI mezi 20 – 25, dobrý 

zdravotní stav bez závislosti na alkoholu či jiných drogách, žádná zjištěná neurologická 

postižení či nedávno prodělaný úraz horních či dolních končetin a hlavy. Kritériem 

pro zařazení do experimentu bylo také ne příliš časté požívání tvrdého alkoholu 

(ne častěji než 1-2 krát měsíčně). Poměr žen a mužů 1:1. Dominance horních končetin 

není podstatná. 

Výzkumu se zúčastnilo 6 žen a 6 mužů splňujících výše uvedená kritéria. 

Věk probandů se pohyboval od 21 do 30 let, s průměrem 23,58 let (ženy průměr 22,17 

a muži 25 let), hmotnost od 56 do 89 kg s průměrem 70 kg (ženy průměr 59,83 a muži 

80,17 kg) a BMI od 20,52 do 24,92 s průměrem 22,92 (u žen 21,55 a u mužů 24,28). 

 

3.3 POUŽITÉ METODY 

K testování jemné motoriky byly využity 3 nestandardizované testy 

modifikované či vytvořené pro účely tohoto experimentu. Při těchto testech proband 

sedí na židli u stolu, kde jsou mu předkládány jednotlivé úkoly. Každý z testů 

je proveden třikrát a z výsledných hodnot je spočítán průměr (aritmetický, dále jen 

„průměr“). Hrubá motorika byla testována pomocí stabilometrické plošiny FootScan 

(RS Scan International, Belgie) ve stoji snožném s otevřenýma očima po dobu 

30 sekund (test stability). Sledovaným parametrem je celková dráha COP za 30 sekund. 



 

40 
 

Pro zjištění aktuální hladiny alkoholu v krvi byla vždy před provedením výše 

uvedených úkolů a následně i po jejich ukončení změřena hladina alkoholu pomocí 

dechové zkoušky přístrojem Dräger Alcotest® 7510 a z těchto dvou hodnot 

byl vypočítán průměr. 

 

3.3.1 Test č. 1 „Navlékání korálků“ 

Proband sedí u stolu, obě ruce položeny volně na stole. V misce na stole 

položena šňůrka, resp. bužírka pro jednodušší manipulaci (na jednom konci uvázán uzel 

spolu s jedním korálkem) a 10 korálků o průměru cca 1 cm s odpovídajícím otvorem 

(Příloha č. 8 – Test č. 1 „Navlékání korálků“). Úkolem probanda je v co nejkratším 

čase navléci všech 10 korálků na bužírku tak, aby byly v závěru všechny korálky 

u konce s uzlem a takto ji odložit zpět do misky, následně položit ruce zpět na stůl. 

Čas je měřen od pokynu k zahájení testu, kdy má proband ruce na stole (pokyn: 

tři – dva – jedna – teď zvolen z důvodu očekávání pokynu a tím i možnosti rychlejšího 

startu, bez ovlivnění reakčním časem), do okamžiku řádného splnění úkolu 

a opětovného položení obou rukou na stůl. Výsledný čas je zaznamenán do předem 

připravené tabulky. 

 

3.3.2 Test č. 2 „Odemykání zámků“ 

Proband sedí u stolu, obě ruce položeny volně na stole. Na stole položeny 

3 různé uzamčené zámky a k nim přiřazeny správné 3 klíče (Příloha č. 9 – Test 

č. 2 „Odemykání zámků“). Úkolem probanda je v co nejkratším čase všechny 3 zámky 

odemknout. Pro splnění úkolu je nutno vždy zapojit obě horní končetiny (jedna uchopí 

zámek, druhá klíč). První zámek je klasický visací zámek s odemykáním zespoda, 

je třeba zasunout klíč do zámku, odemknout zámek (podkova se sama uvolní), opět klíč 

vyndat a zámek i klíč položit zpět na stůl. Druhý je zámek dveřní (cylindrická vložka, 

FAB), je třeba zasunout klíč do zámku, otočit přesně o 360°, klíč vyndat a klíč i zámek 

položit na stůl. Třetí zámek je visací s odemykáním zepředu, na podkově zamčeného 

zámku je navlečen kroužek o průměru 2 cm, je třeba zasunout klíč do zámku, 

odemknout zámek, ručně vysunout podkovu a vyndat z ní kroužek, klíč ponechat 

v zámku a zámek i kroužek položit na stůl, poté položit obě ruce na stůl. Čas je měřen 

od pokynu k zahájení testu, kdy má proband ruce na stole, do okamžiku splnění všech 
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částí úkolu a opětovného položení obou rukou na stůl, tento čas je zaznamenán 

do předem připravené tabulky. 

 

3.3.3 Test č. 3 „Mince a kasička“ 

Proband sedí u stolu, obě ruce položeny volně na stole. Na stole položena kulatá 

kasička o průměru 11 cm, výšce 5 cm a zdířkou dlouhou 3 cm umístěnou v horizontální 

rovině kolmo k tělu probanda (Příloha č. 10 – Test č. 3 „Mince a kasička“). 

Před kasičkou vyskládáno ve dvou řadách 12 mincí hodnot 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 

20 Kč a 50 Kč (2 mince od každé hodnoty). Úkolem probanda je v co nejkratším čase 

přemístit všechny mince do kasičky, se kterou proband nehýbe. Při testu je nutné zapojit 

obě horní končetiny, v žádné ruce ale nesmí proband nikdy držet více než 1 minci. 

Provedení může být individuální – obě ruce mohou sbírat mince a umisťovat 

je do kasičky, či jedna ruka mince sbírat a podávat, druhá vhazovat. Čas je měřen 

od pokynu k zahájení testu, kdy má proband ruce na stole, do okamžiku vhození všech 

mincí do kasičky a opětovného položení obou rukou na stůl. Výsledný čas 

je zaznamenán do předem připravené tabulky. 

 

3.3.4 Test stability 

Na pokyn proband stoupne na stabilometrickou plošinu FootScan, nohy snožmo, 

vnitřními hranami obou chodidel k naznačené středové čáře plošiny. Rovný stoj, pohled 

přímo před sebe, ruce volně podél těla. Proband je informován o začátku měření 

(zapnutí měření v programu) stejným pokynem jako u testů jemné motoriky, snaží 

se stát klidně po dobu 30 sekund, kdy probíhá měření. Po třiceti sekundách program 

měření ukončí, o čemž je proband informován pokynem „konec / hotovo“. Měřena 

je trajektorie pohybu COP, která je vyhodnocena programem (Příloha č. 11 – Test 

stability – grafické znázornění, proband č. 7, poslední kolo) a výsledek je zaznamenán 

do předem připravené tabulky. 
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3.3.4.1 Systém Footscan® 

Tato tlaková plošina (Příloha č. 12 – Systém Footscan® firmy RSscan 

International) od belgické firmy RSscan International patří mezi neinvazivní 

zobrazovací metody a využívá se k měření statické i dynamické rovnováhy, 

resp. posturální stability. Systém se skládá z tlakové snímací desky a softwaru 

pro vyhodnocování získaných dat. Důležitá je u tohoto přístroje kalibrace, kterou 

je doporučeno provádět každé dva týdny, přičemž je každý senzor v plošině kalibrován 

jednotlivě. 

Použit byl software Footscan® Balance 7.7 při nastavené snímkovací frekvenci 

33 snímků za sekundu (Hz). Tlaková plošina má rozměry 578 x 418 x 12 mm a váží 

4,2 kg. Aktivní plocha je 488 x 325 mm a obsahuje 4096 rovnoměrně rozmístěných 

tlakových senzorů s citlivostí od 0,27 do 127 N / cm
2
, které mohou snímat zatížení 

s frekvencí až 500 Hz. Měření může být prováděno při okolní teplotě od 15 do 30 °C. 

Při prvním měření každé osoby je potřeba zadat minimálně jeho jméno, váhu 

a velikost nohy, tyto údaje jsou uloženy a při opakovaných měření je lze změnit, 

ale není nutno zadávat je opakovaně. Při každém měření se výsledky uloží k danému 

jménu a je tedy možno zobrazit všechny záznamy jedné osoby. Výsledkem měření jsou 

grafy a tabulky s výslednými hodnotami (COP, celková dráha COP, výchylka v ose X 

a Y a mnoho dalších i dílčích hodnot). Dále pak „otisky“ nohou znázorňující rozložení 

a velikost tlaku během měření (odstupňováno barevně), včetně znázorněného COP 

a jeho pohybu. (FOOTSCAN®, 2015) 

 

3.3.5 Dechová zkouška 

Dechová zkouška je vždy prováděna na výchozím stanovišti „BAR“, kde má 

pomocná osoba (dále jen „Barman“) k dispozici přístroj Dräger Alcotest® 7510 

(Příloha č. 13 – Dräger Alcotest® 7510). Každý proband obdržel vlastní plastový 

náustek pro opakované provádění dechových zkoušek. Při každém měření Barman 

nasadí náustek do přístroje a spustí dechovou zkoušku. Připravenost přístroje k měření 

je oznámena zvukovým signálem, po kterém je proband vyzván Barmanem 

k hlubokému nádechu a následnému plynulému výdechu skrz náustek. Po zahájení 

výdechu začne přístroj vydávat odlišný zvukový signál, který oznamuje potřebnou 

délku vdechu a až po jeho ukončení je možné přestat vydechovat. Pokud proband 
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ukončí výdech před dozněním zvukového signálu, je třeba test opakovat. Barman vyjme 

náustek, a do připravené tabulky zaznamená naměřenou hladinu alkoholu a čas měření. 

 

3.3.5.1 Dräger Alcotest® 7510 

Tento přístroj je určen k měření alkoholu pomocí dechu. Již z výroby je dodáván 

připravený k provozu a nakalibrovaný, dále se provádí pravidelně kontroly a obnova 

kalibrace každých šest měsíců. Datum poslední kalibrace 8. 12. 2014. 

Principem měření u tohoto přístroje je elektrochemický senzor, který měří 

koncentraci alkoholu v dechu v rozsahu 0,00 až 3,00 mg/l (hmotnostní podíl etanolu 

v objemovém množství vydechovaného vzduchu při teplotě 34 °C a tlaku 1013 hPa) 

nebo koncentraci alkoholu v krvi (činitel přepočtu mezi koncentrací alkoholu v dechu 

a v krvi je 2100) v rozsahu 0,00 až 6,00 ‰. Měření může být prováděno při okolní 

teplotě od -10 do 50 °C. Standardní odchylka opakovatelnosti zkoušky s etanolovým 

standardem v rozsahu teplot -5 až 40 °C je u měření koncentrace alkoholu v dechu 

0,008 mg/l nebo 1,7 % naměřené hodnoty (podle toho, která hodnota je vyšší) 

a u měření koncentrace alkoholu v krvi 0,017 ‰ nebo 1,7 % naměřené hodnoty (podle 

toho, která hodnota je vyšší). 

Dechová zkouška může být provedena nejdříve 15 minut od posledního požití 

alkoholu, jinak by zbytkový alkohol v ústech mohl nepříznivě ovlivnit výsledek měření. 

Vypláchnutí úst vodou či nealkoholickým nápojem tento čas nijak nezkrátí. Testovaná 

osoba před měřením klidně dýchá, následuje hluboký nádech a následný rovnoměrný 

nepřerušovaný výdech do náustku. Minimální požadovaný dechový objem je standardně 

nastaven na 1,2 litru, přičemž musí vzduch do přístroje proudit nejméně dvě sekundy. 

Vyhodnocení vzorku proběhne po dosažení minimálního dechového objemu 

a minimální doby vdechu automaticky. (Dräger Safety AG & Co. KGaA, 2008) 

 

3.4 INDIVIDUÁLNÍ DÁVKA ALKOHOLU 

Pro účely tohoto experimentu byla použita vodka BLEND 42 s obsahem 

42 objemových procent alkoholu, vyráběná společností GRANETTE 

& STAROREŽNÁ Distilleries a.s. (Příloha č. 14 – Vodka BLEND 42 a odměřovací 

injekční stříkačka). Pro snazší požití byla vodka naředěna 100% pomerančovým džusem 
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v poměru 1 : 2. Maximální podaná dávka alkoholu byla stanovena na 1,5 g čistého 

alkoholu na kilogram hmotnosti, což by mělo odpovídat horní hranici lehké opilosti, 

přičemž narušení svalové souhry, koordinace a rovnováhy je uváděno 

mezi 1 až 1,5 promile alkoholu v krvi. 

Za účelem dosažení maximální míry podobnosti výchozích podmínek u každého 

probanda, byla stanovena pro každého individuální dávka podaného množství alkoholu 

dle jeho aktuální hmotnosti. Individuální dávka alkoholu v ml byla vypočítána podle 

následujícího vzorce: 

Alkohol (ml) =
Množství alkoholu (g kg hmotnosti⁄ ) ∗ Hmotnost (kg) ∗ 100

Obsah alkoholu (%) ∗  Specifická hustota etanolu ( g cm3⁄ )
. 

Množství alkoholu bylo stanoveno na 0,3 g čistého alkoholu na kilogram 

hmotnosti probanda v jednom kole, při maximálním uvažovaném počtu pěti 

„nestřízlivých“ kol. Hmotnost probandů byla doplněna po jejich zvážení na místě v den 

experimentu a specifická hustota etanolu v g na cm3 odpovídá hodnotě v g na ml. 

Vzorec po doplnění známých hodnot vypadá takto: 

Alkohol (ml) =
0,3 ∗ Hmotnost probanda (kg) ∗ 100

42 ∗  0,789
. 

Výsledné množství alkoholu bylo odměřeno pomocí velké injekční stříkačky 

s přesností na 0,5 ml. 

 

3.5 PRŮBĚH EXPERIMENTU 

Experiment se uskutečnil ve dvou termínech, a to dne 28. ledna a 3. února 2015 

na půdě Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty tělesné výchovy a sportu, v prostorách 

katedry Fyzioterapie. Jednalo se o 3 průchozí praktické místnosti, které jsou oddělené 

dveřmi, čímž byl zajištěn větší klid pro testování. V jedné místnosti probíhalo vlastní 

měření testů, další dvě místnosti byly po celou dobu měření propojené, bylo zde 

výchozí stanoviště (dále jen Bar) a zázemí. Probandi zde trávili veškerý čas mimo 

testování pod dohledem Barmana (probandi byli povinni dbát jeho pokynů). Každého 

termínu se zúčastnilo 6 probandů dle svých časových možností, přičemž celkový počet 

byl 6 mužů a 6 žen (na prvním termínu 4 muži a 2 ženy, na druhém termínu 2 muži 

a 4 ženy). 
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Kromě mé osoby a vždy 6 probandů se pokusu účastnil Barman a osoba 

pověřená pomocí při testování (zejména příprava testů jemné motoriky a postupné 

předkládání těchto testů testovanému probandovi, ve volnějších chvílích 

fotodokumentace).  

Barman byl pověřen následujícími úkoly: 

- přesné odměřování dávek alkoholu a džusu 

- obsluha přístroje Dräger, měření hladiny alkoholu v krvi pomocí dechu 

a zapisování naměřených hodnot a času měření do předem připravené tabulky 

vždy před a ihned po každém kole testů 

- hlídání vypití dané dávky alkoholu probandem v maximálním čase 5 minut 

- změření hladiny alkoholu před vypuštěním do dalšího kola nejdříve 40 minut 

od dopití podané dávky alkoholu, resp. 45 minut od předchozího měření 

(čas dopití nebyl zaznamenáván, pouze ohlídán, směrodatný byl tedy 

čas předchozího měření) 

- dohled nad probandy v čase mimo vlastní testování. 

Začátek testování byl stanoven vždy na 11 hodin dopoledne. Na probandy byly 

kladeny následující požadavky: 

- žádné akutní onemocnění, léky proti bolesti aj. 

- běžné pohodlné / sportovní oblečení, ruce a prsty bez náramků, prstýnků 

a hodinek 

- nepřijít nalačno, jídlo nejpozději do 10 hodin dopoledne, nejíst nic příliš 

tučného, během trvání celého experimentu nic nejíst, pít pouze vodu a přidělený 

alkohol a džus 

- den před testováním a v den testování žádné extrémní sportovní výkony, žádný 

alkohol, drogy 

- normální délka spánku (minimálně 7 hodin). 
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Po příchodu byli probandi seznámeni s prostory, s celým průběhem a postupem 

testování i s jednotlivými úkoly, které jim byly následně pro lepší pochopení 

předvedeny, byly zodpovězeny doplňující dotazy ohledně průběhu testování 

i jednotlivých testů. Dále byl každý proband změřen a zvážen pro možnost výpočtu 

BMI a pro stanovení individuální dávky alkoholu dle aktuální váhy. Každý proband 

vyplnil pro kontrolu zařazení do experimentu krátký dotazník, který obsahoval 

následující údaje: 

- Jméno a příjmení 

- Věk 

- Váha (dle aktuálně naměřených hodnot) 

- Výška (dle aktuálně naměřených hodnot) 

- Abúzus – alkohol, kouření, drogy 

- Status praesens 

- OA – aktuální onemocnění, úrazy, operace 

- Užívané léky 

- Sporty  

Všichni probandi následně podepsali informovaný souhlas. Z důvodu zajištění vyšší 

objektivity prvního kola měření a k vyloučení následných nedorozumění si všichni 

probandi jednotlivé úkoly vyzkoušeli před začátkem prvního měření. Výsledky těchto 

pokusů nebyly nikde zaznamenány ani použity pro účely diplomové práce. 

První kolo je tzv. „střízlivé“, bylo absolvováno bez podání alkoholu 

v následujících krocích:  

1) dechová zkouška na Baru pro kontrolu nulové hladiny alkoholu (zaznamenání 

času měření) 

2) přesun do testovací místnosti, usazení se u stolu 

3) provedení Test č. 1 „Navlékání korálků“ 

4) provedení Test č. 2 „Odemykání zámků“ 

5) provedení Test č. 3 „Mince a kasička“ 

6) Test č. 1 „Navlékání korálků“ – 2. pokus 

7) Test č. 2 „Odemykání zámků“ – 2. pokus 
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8) Test č. 3 „Mince a kasička“ – 2. pokus 

9) Test č. 1 „Navlékání korálků“ – 3. pokus 

10) Test č. 2 „Odemykání zámků“ – 3. pokus 

11) Test č. 3 „Mince a kasička“ – 3. pokus (opakované provedení testů 

v proházeném pořadí a ne ihned za sebou bylo zvoleno z důvodu úspory času, 

kdy bylo potřeba urovnat testy do výchozího postavení a zejména pro snížení 

možnosti ovlivnění výsledků opakovaným provedením stejného testu při vyšší 

míře učení, než při střídání činností) 

12) provedení Testu stability na přístroji FootScan po dobu 30 vteřin 

13) přesun zpět na Bar (zaznamenání času).  

Měření jednoho probanda trvalo od 7 do 13 minut, s průměrem 8,72 minut. 

Po dokončení 1. kola jedním probandem byl Barmanem vyslán další při dodržení výše 

popsaných kroků.  

Druhé kolo bylo zahájeno na Baru ihned v okamžiku dokončení kola prvního. 

Probíhalo v následujících krocích: 

- ihned po návratu probanda z prvního kola mu byla Barmanem odměřena 

individuální dávka alkoholu, která odpovídala 0,3 g alkoholu na kilogram 

hmotnosti probanda, na jejíž vypití byl maximální čas 5 minut, odměřen byl také 

džus 

- dopití přidělené dávky alkoholu proband oznámil Barmanovi, pokud 

se tak nestalo v časovém limitu, Barman dohlédl na okamžité dopití 

- následovala minimálně čtyřicetiminutová pauza 

- na výzvu Barmana dechová zkouška pro zjištění orientační hladiny alkoholu 

v krvi (zaznamenání naměřené hodnoty a času měření) 

- provedení kroku 2) – 12) z prvního kola 

- přesun zpět na Bar, provedení dechové zkoušky (zaznamenání naměřené 

hodnoty a času měření). 

V následujících kolech byly dodržovány stejné kroky jako v kole druhém. 

Experiment byl ukončen po šestém kole (jedno střízlivé a pět nestřízlivých kol), 

probandům byla tudíž podána maximální předem stanovená dávka alkoholu rovna 1,5 g 

alkoholu na kilogram hmotnosti.  
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Jeden z probandů (muž, proband č. 5) experiment nedokončil, po poslední 

podané dávce alkoholu se mu udělalo nevolno a posledního kola měření 

se již nezúčastnil. S daty tohoto probanda získanými z předchozích měření je počítáno, 

pouze v posledním kole je vynechán. 

 

3.6 ZÁZNAM A ZPRACOVÁNÍ DAT 

Získaná data byla v průběhu měření zaznamenávána do předem připravených 

a vytištěných tabulek. Tabulka byla zvlášť pro testy jemné motoriky, pro Test stability 

a další pro měření dechových zkoušek. Následně byla data přepsána do programu 

Microsoft Office Excel 2010, ve kterém byly také zpracovány výsledky a pro lepší 

názornost vytvořené grafy a tabulky. 

Každý test jemné motoriky byl proveden v každém kole každým probandem 

třikrát a z těchto tří naměřených časů byl následně vypočítán čas průměrný. 

Dechová zkouška byla vždy provedena před a ihned po provedení testů, přičemž 

ze dvou naměřených hodnot byl také spočítán průměr, který vyjadřuje průměrnou 

hladinu alkoholu během prováděných testů. 

Pro možnost vyjádření v grafu hladiny alkoholu v závislosti na čase a porovnání 

jednotlivých probandů byly časy měření pro každého probanda přepočítány na minuty 

od jeho prvního měření. S těmito hodnotami je dále pracováno v grafech. 
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4 VÝSLEDKY 

Základní údaje jednotlivých probandů a veškeré jejich dosažené výsledky jsou 

zpracovány formou 12 tabulek (Příloha č. 15 – Tabulky výsledků). V těchto tabulkách 

je možno především porovnávat sledované hodnoty u konkrétního probanda v čase 

a zejména v souvislosti s mírou ovlivnění alkoholem, případně srovnat konkrétní 

výsledky mezi probandy. K porovnání jednotlivých probandů jsou ale ve většině 

případů vhodnější grafy uvedené níže a dále přiložené v příloze (Příloha č. 16 – Grafy 

výsledků), zejména z důvodu zpracování výsledků testů v závislosti na naměřené 

hladině alkoholu v krvi, která se u každého probanda v jednotlivých kolech liší. 

Uvedené tabulky jsou dále také zdrojem výchozích číselných hodnot pro veškeré 

vytvořené grafy, přičemž, jak už je uvedeno výše, je kromě grafu znázorňujícího vývoj 

hladiny alkoholu v krvi vždy pracováno s průměrnou hodnotou alkoholu v krvi (‰) 

na jedno kolo a u testů jemné motoriky s průměrnými časy (s) naměřenými v jednom 

kole. 

Níže jsou zpracovány grafy výsledků, které budou dále jednotlivě popsány 

a hodnoceny. Cílem je zhodnotit zejména individuální změny v čase (s) resp. dráze COP 

(mm) u provedených testů při individuálně se zvyšující hladině alkoholu v krvi. Proto 

byl pro možnost lepšího porovnání a zhodnocení výsledků u všech těchto testů brán 

čas (s) resp. dráha COP (mm) naměřených v prvním (střízlivém) kole jako výchozí 

pro každého probanda a byla mu přiřazena hodnota nula. Další hodnoty jsou vypočítány 

jako rozdíly výchozího času (s) resp. dráhy COP (mm) a hodnoty naměřené v daném 

kole. Grafy znázorňující naměřené průměrné hodnoty u testů jemné motoriky i testu 

stability jsou přiloženy v příloze (Příloha č. 16 – Grafy výsledků). 

Pro lepší orientaci jsou v grafech ženy a muži rozlišeni barevně, stylem čar 

i tvarem značek. Ženy jsou označeny barvami v odstínech žluté, oranžové, červené 

a růžové, muži naopak v odstínech modré, zelené, hnědé a šedé. Ženy mají plné čáry 

se značkami tvaru křížku a muži čáry přerušované se značkami tvaru kolečka. 
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4.1 VÝVOJ HLADINY ALKOHOLU V KRVI  

Graf číslo 1 zobrazuje vývoj hladiny alkoholu v krvi (měřena přístrojem 

Dräger – dechová zkouška) u jednotlivých probandů v závislosti na čase. 

Osa x (horizontálně umístěná) znázorňuje čas v minutách (min), kde hodnota 0 

představuje první dechovou zkoušku každého jednoho probanda a druhá hodnota návrat 

z prvního kola, dále je potom zaznamenána každá další provedená dechová zkouška 

(v každém kole provedeny dvě). Osa y (vertikálně umístěná) vyjadřuje naměřené 

hodnoty alkoholu v krvi probanda v promile (‰). 

Naměřené hodnoty hladiny alkoholu se dle předpokladu u všech probandů 

postupně zvyšují a zároveň u jednotlivých probandů liší (rozdílná rychlost vstřebávání 

v trávicí soustavě, procento tuku apod.). U 10 z 12 probandů došlo vždy během 

provedení testů k mírné redukci alkoholu, ale u probanda č. 5 nedošlo k této redukci 

v každém kole a u probanda č. 1 byla i v průběhu druhého kola naměřena opakovaně 

nulová hladina alkoholu (zkouška provedena třikrát pro vyloučení chyby přístroje). Dále 

docházelo u tohoto probanda k téměř stabilnímu růstu hladiny alkoholu v průběhu 

celého experimentu, z čehož bych usoudila na pomalé vstřebávání alkoholu do krve. 

Konečná dosažená hladina alkoholu se pohybovala v rozmezí od 0,93 ‰ (proband č. 1) 

do 1,53 ‰ (proband č. 2) a maximální dosažená hladina alkoholu byla 1,56 ‰ 

(proband č. 2). 
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Graf č. 1 – Hladina alkoholu v krvi (‰) v závislosti na čase (minuty) 
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Průměrné hodnoty promile u jednotlivých měření jsou téměř totožné pro muže 

i ženy (rozdíl maximálně 0,04 ‰) a tím se ani výrazně neodchylují od celkového 

průměru naměřených hladin alkoholu v krvi. Z následujícího grafu je patrné, 

že docházelo k téměř konstantnímu zvýšení a během provedení testů i snížení 

průměrných hladin alkoholu. 

 

Graf č. 2 - Průměrná hladina alkoholu v krvi při jednotlivých měřeních 

 

4.2 JEMNÁ MOTORIKA  

Grafy číslo 3, 4 a 5 zobrazují průběžný vývoj rychlosti, resp. změn v rychlosti 

splnění daných úkolů v závislosti na aktuální hladině alkoholu v krvi. Osa x znázorňuje 

průměrnou hladinu alkoholu v krvi probanda v promile (‰) na jedno kolo a osa y 

průměrný rozdíl (změnu) času v sekundách (s), v provedení daného úkolu, od prvního 

(střízlivého) kola.  

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

‰ 

Měření 
Ženy Celkem Muži



 

53 
 

4.2.1 Test č. 1 – Navlékání korálků 

Z celkového počtu 12 probandů došlo u 10 z nich nejprve ke snížení potřebného 

času pro splnění úkolu při zvyšující se hladině alkoholu v krvi a poté k postupnému 

prodlužování tohoto času. Nejlepších časů dosáhli tito probandi tedy mezi 0,12 (č. 5) 

a 0,62 ‰ (č. 2), s průměrem 0,30 ‰ (u žen 0,27 ‰, u mužů 0,35 ‰). Ke zvýšení času 

oproti času „střízlivému“ docházelo u těchto probandů při hladině alkoholu v krvi 

od 0,36 (č. 10) do 0,85 ‰ (č. 2), s průměrem 0,57 ‰. U žen k tomuto zhoršení došlo 

ve většině případů dříve než u mužů a to při hladinách alkoholu v krvi 

od 0,36 do 0,63 ‰ (P. č. 3), s průměrem 0,47 ‰. U mužů to bylo v rozmezí 

od 0,62 (P. č. 6) do 0,85 ‰ s průměrem 0,71 ‰. 

U zbylých dvou probandů (č. 7 a č. 4, oba muži) se čas potřebný k provedení 

úkolu postupně zvyšoval již od počátku, spolu se zvyšující se hladinou alkoholu v krvi. 

U obou probandů došlo následně k výraznějšímu zhoršení časů a to od hladiny alkoholu 

v krvi 0,66 resp. 0,69 ‰. 
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Graf č. 3 – Navlékání korálků – změna rychlosti splnění úkolu (s) v závislosti na hladině alkoholu (‰)  

 

U většiny mužů byl zároveň již počáteční čas potřebný k provedení úkolu vyšší 

než u většiny žen. Celkový průměr časů v prvním kole tohoto úkolu byl 22,91 sekund 

s minimem 20,52 s (P. č. 1) a maximem 28,21 s (P. č. 5). U žen byl průměrný 

čas v tomto kole 21,86 s a u mužů 23,95 s.  
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KOLO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Proband č. Pohlaví 
Výchozí 

čas (s) 

Změny v rychlosti provedení úkolu v sekundách 

(s) 

1 ♀ 20,52 -0,16 -0,58 0,50 4,01 4,59 

2 ♂ 24,56 -0,30 -0,97 0,46 3,00 6,19 

3 ♀ 24,82 -0,89 -0,54 1,70 5,43 12,17 

4 ♂ 22,73 0,46 0,77 1,04 4,59 6,56 

5 ♂ 28,21 -1,90 -1,12 -0,15 0,83  

6 ♂ 22,46 -0,56 -1,33 0,29 3,96 4,04 

7 ♂ 20,70 0,31 1,25 5,53 6,64 14,44 

8 ♀ 20,81 -0,92 0,15 3,15 8,16 11,34 

9 ♀ 21,37 -0,34 -2,45 2,30 3,03 13,78 

10 ♀ 22,47 -0,40 1,48 2,80 4,42 8,88 

11 ♂ 25,06 -0,63 -0,60 0,40 2,79 5,40 

12 ♀ 21,17 -0,60 0,68 1,52 2,75 5,42 

Tabulka č. 1 – Navlékání korálků – změny v rychlosti provedení úkolu v sekundách (s) 

 

4.2.2 Test č. 2 – Odemykání zámků 

U druhého testu jemné motoriky se čas potřebný pro splnění úkolu nejprve 

snížil, i přes zvyšující se hladinu alkoholu v krvi, a poté postupně zvýšil 

u 8 ze 12 probandů (4 ženy a 4 muži). Nejlepších časů dosáhli tito probandi 

mezi 0,16 (č. 9) a 0,66 ‰ (č. 7), s průměrem 0,37 ‰ (u žen 0,34 ‰, u mužů 0,40 ‰). 

Ke zvýšení času oproti času v prvním kole docházelo u těchto probandů při hladině 

alkoholu v krvi od 0,40 (č. 11) do 0,98 ‰ (č. 10), s průměrem 0,65 ‰, přičemž v tomto 

testu docházelo k tomuto zhoršení dříve spíše u mužů než u žen a to při hladinách 

alkoholu v krvi od 0,40 do 0,70 ‰ (P. č. 7), s průměrem 0,54 ‰. U žen to bylo 

v rozmezí od 0,53 (P. č. 9) do 0,98 ‰, s průměrem 0,75 ‰. 

U třech probandů (č. 4, č. 6 a č. 8) se čas potřebný k provedení úkolu postupně 

zvyšoval již od počátku, spolu se zvyšující se hladinou alkoholu v krvi. U probanda č. 4 

došlo k výraznějšímu zvýšení času od hladiny alkoholu v krvi 1,00 ‰, u dalších dvou 

probandů k tak výrazné změně křivky nedošlo. 

Proband č. 3 se v tomto úkolu svými výsledky výrazně lišil od ostatních. 

Nejprve se průměrný dosažený čas zvyšoval do hladiny alkoholu v krvi 0,55 ‰, poté 

se postupně snižoval, nejlepšího času dosáhl proband při hladině alkoholu v krvi 

1,14 ‰, následně došlo k výraznému zhoršení času.  
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Graf č. 4 – Odemykání zámků – změna rychlosti splnění úkolu (s) v závislosti na hladině alkoholu (‰)  

 

Na rozdíl od předchozího testu byl čas potřebný k provedení tohoto úkolu 

v prvním kole u mužů převážně nižší než u většiny žen, s výjimkou probanda č. 11, 

který měl čas nejvyšší. Celkový průměr časů v prvním kole tohoto testu 

byl 11,85 sekund s minimem 9,54 s (P. č. 6) a maximem 13,61 s (P. č. 11). U žen 

byl průměrný čas v tomto kole 12,39 s a u mužů 11,30 s. 

  

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

s 

‰ Proband č. 1 Proband č. 2 Proband č. 3 Proband č. 4

Proband č. 5 Proband č. 6 Proband č. 7 Proband č. 8

Proband č. 9 Proband č. 10 Proband č. 11 Proband č. 12



 

57 
 

KOLO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Proband č. Pohlaví 
Výchozí 

čas (s) 

Změny v rychlosti provedení úkolu v sekundách 

(s) 

1 ♀ 11,74 -0,36 -0,86 -0,21 0,28 1,00 

2 ♂ 11,81 -0,42 0,27 0,39 1,35 5,12 

3 ♀ 12,23 0,63 0,92 0,01 -1,04 3,44 

4 ♂ 11,09 0,46 0,71 0,79 1,13 4,20 

5 ♂ 10,78 -0,31 -0,50 0,41 0,77  

6 ♂ 9,54 0,12 0,66 1,72 2,17 2,22 

7 ♂ 10,96 -0,11 -0,37 2,34 4,04 5,80 

8 ♀ 11,55 0,55 0,80 2,78 4,05 4,16 

9 ♀ 13,52 -1,87 -0,59 0,37 0,58 3,77 

10 ♀ 12,41 -0,41 -1,71 -0,08 0,38 3,97 

11 ♂ 13,61 -0,24 0,19 0,37 1,77 1,96 

12 ♀ 12,91 -0,99 -0,78 -0,74 0,76 1,76 

Tabulka č. 2 – Odemykání zámků – změny v rychlosti provedení úkolu v sekundách (s) 

 

4.2.3 Test č. 3 – Mince a kasička 

I u tohoto testu jemné motoriky se, při zvyšující se hladině alkoholu v krvi, 

čas potřebný pro splnění úkolu nejprve snížil, a poté postupně zvýšil u 8 ze 12 probandů 

(3 ženy a 5 mužů). Nejlepších časů zde dosáhli probandi mezi 0,13 (č. 8) a 0,44 ‰ 

(č. 5), s průměrem 0,25 ‰ (u žen 0,21 ‰, u mužů 0,27 ‰). Ke zvýšení času oproti času 

v úvodním kole docházelo u těchto probandů při hladině alkoholu v krvi od 0,20 (č. 4) 

do 0,72 ‰ (č. 9), s průměrem 0,52 ‰. U mužů došlo k tomuto zvýšení časů ve většině 

případů dříve než u žen a to při hladinách alkoholu v krvi od 0,20 do 0,71 ‰ (P. č. 11), 

s průměrem 0,46 ‰. U žen to bylo v rozmezí od 0,54 (P. č. 12) do 0,72 ‰, s průměrem 

0,61 ‰. 

U třech probandů (č. 2, č. 3 a č. 10) se čas potřebný k provedení úkolu postupně 

zvyšoval již od počátku, spolu se zvyšující se hladinou alkoholu v krvi. K o něco 

výraznějšímu zvýšení času došlo u všech třech probandů v rozmezí od 0,87 až 0,97 ‰. 

Proband č. 1 se v tomto úkolu svými výsledky výrazně odchýlil od ostatních. 

Ve druhém kole se, při stále nulové hladině alkoholu v krvi, čas nepatrně snížil, 

následně zvýšil při 0,24 ‰ a poté se postupně snižoval. Nejlepšího času dosáhl proband 

při hladině alkoholu v krvi 0,69 ‰, poté, při posledním měření, došlo k výraznějšímu 

zvýšení času. 
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Graf č. 5 – Mince a kasička – změna rychlosti splnění úkolu (s) v závislosti na hladině alkoholu (‰)  

 

Podobně jako u prvního testu byl čas potřebný k provedení tohoto úkolu 

v prvním kole u žen převážně nižší než u většiny mužů, s výjimkou probanda č. 1, který 

měl čas nejvyšší. Celkový průměr časů v prvním kole tohoto testu byl 9,55 sekund 

s minimem 8,17 s (P. č. 3) a maximem 11,03 s (P. č. 1). U žen byl průměrný čas v tomto 

kole 9,29 s a u mužů 9,82 s.  
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KOLO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Proband č. Pohlaví 
Výchozí 

čas (s) 

Změny v rychlosti provedení úkolu v sekundách 

(s) 

1 ♀ 11,03 -0,16 0,38 -0,97 -1,83 0,45 

2 ♂ 10,35 0,86 1,91 2,05 4,56 4,71 

3 ♀ 8,17 0,62 0,68 0,81 2,30 3,90 

4 ♂ 8,84 -0,09 0,42 1,01 2,50 2,62 

5 ♂ 10,05 -0,07 -0,83 1,15 1,21  

6 ♂ 9,53 -0,22 0,30 0,82 2,27 2,30 

7 ♂ 9,21 -1,57 0,78 1,11 1,93 6,09 

8 ♀ 9,42 -1,27 -0,51 2,55 2,86 4,45 

9 ♀ 9,18 -1,79 -1,56 -0,55 1,11 4,16 

10 ♀ 8,92 0,07 0,21 0,41 1,66 3,63 

11 ♂ 10,94 -0,96 -0,29 0,04 1,41 2,90 

12 ♀ 9,00 -1,17 0,50 1,76 3,07 3,30 

Tabulka č. 3 – Mince a kasička – změny v rychlosti provedení úkolu v sekundách (s) 

 

4.3 TEST STABILITY 

Graf číslo 6 zobrazuje průběžný vývoj dráhy COP, resp. změn v dráze COP 

při třicetivteřinovém úzkém stoji s otevřenýma očima v závislosti na aktuální hladině 

alkoholu v krvi. Osa x znázorňuje průměrnou hladinu alkoholu v krvi probanda 

v promile (‰) na jedno kolo a osa y průměrný rozdíl (změnu) dráhy COP v milimetrech (mm) 

od prvního (střízlivého) kola. 

V tomto testu se u 7 ze 12 probandů (4 ženy, 3 muži) výsledná dráha COP 

postupně zvyšovala již od počátku, spolu se zvyšující se hladinou alkoholu v krvi. 

U dvou probandů (č. 5 a č. 12) došlo ve čtvrtém kole při hladině alkoholu v krvi 

0,7 resp. 0,76 ‰ k mírnému poklesu dráhy COP oproti kolu třetímu, ale výsledky 

nebyly nižší než v kole druhém a při dalším měření již pokračovaly v rostoucí tendenci. 

U zbylých 5 probandů došlo podobně jako u testů jemné motoriky, i přes 

zvyšující se hladinu alkoholu v krvi, nejprve ke snížení výsledné dráhy COP a následně 

k jejímu postupnému zvýšení. Nejnižších výsledků zde dosáhli probandi mezi 

0,17 (č. 4) a 0,63 ‰ (č. 9), s průměrem 0,30 ‰ (P. č. 9 tento průměr výrazně zvýšil, 

průměr zbylých 4 probandů je 0,22 ‰). Ke zvýšení naměřených hodnot dráhy COP 

oproti hodnotám v úvodním kole docházelo u těchto probandů při hladině alkoholu 

v krvi od 0,28 (č. 3) do 0,74 ‰ (č. 6), s průměrem 0,54 ‰.   
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K výraznému „zlomu“ s následným velkým prodloužením dráhy COP 

odchylující se od výsledků ostatních probandů došlo u probanda č. 9, č. 3 a č. 7 

a to při hladinách alkoholu v krvi mezi 0,63 až 0,97 ‰. K méně výraznému zhoršení 

došlo také u probanda č. 4 při 0,7 ‰ alkoholu v krvi, při následném měření ale v této 

tendenci na rozdíl od výše zmíněných probandů nepokračoval. 

 

Graf č. 6 – Úzký stoj – Změna dráhy COP (mm) v závislosti na hladině alkoholu (‰)  
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Na rozdíl od testů jemné motoriky zde nebyly výsledky v žádném ohledu 

diferencované vzhledem k pohlaví, a to ať jde o nejlepší dosažené výsledky, zvýšení 

dráhy COP oproti výchozím hodnotám (může být dáno nižším počtem probandů), 

či o samotné naměřené hodnoty dráhy COP v prvním kole. Celkový průměr dráhy COP 

v prvním kole byl 190,67 mm s minimem 153 mm (P. č. 5) a maximem 235 mm 

(P. č. 3). U žen byla průměrná dráha v tomto kole 192,17 mm a u mužů 189,17 mm. 

 

KOLO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Proband 

číslo 
Pohlaví 

Výchozí 

dráha COP 

(mm) 

Změny v dráze COP v milimetrech (mm) 

1 ♀ 218 4 10 58 73 94 

2 ♂ 174 21 23 30 61 74 

3 ♀ 235 -7 32 51 164 460 

4 ♂ 193 -4 0 8 87 93 

5 ♂ 153 3 24 8 60  

6 ♂ 218 -19 -12 -3 8 27 

7 ♂ 207 1 12 28 78 240 

8 ♀ 165 7 10 10 24 45 

9 ♀ 169 -3 -7 -20 78 340 

10 ♀ 200 21 30 48 110 116 

11 ♂ 190 -15 -12 21 23 26 

12 ♀ 166 43 61 50 69 79 

Tabulka č. 4 – Test stability – Změny v dráze COP za 30 sekund v milimetrech (mm) 
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5 VYMEZENÍ PLATNOSTI 

Tento výzkum byl proveden pouze na 12 probandech, kteří byli vybráni 

dle předem daných kritérií a zastoupeni ve stejném počtu ženami i muži. U takto malého 

počtu probandů není možné výsledky práce zobecňovat na širší část populace, 

i vzhledem k ne úplně jednotným výsledkům u dílčích testů a absenci kontrolní skupiny. 

Výsledky mohou být například základem pro další, rozsáhlejší výzkum v této oblasti. 

I přes malý počet probandů se, zejména u všech testů jemné motoriky, vymezily určité 

převažující tendence vývoje zjišťovaných parametrů. Výsledky lze tedy do určité míry 

zobecnit na výhradně zdravou populaci ve věku od 20 do 30 let s BMI v normě. Dalším 

důležitým a dle mého názoru dosti omezujícím parametrem je také maximálně občasná 

konzumace tvrdého alkoholu. Rozdílnost či podobnost výsledků u jedinců s odlišným 

návykem (nikoliv závislostí) na pití tvrdého alkoholu nechť je předmětem dalšího 

zkoumání. 
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6 DISKUZE 

Tato kapitola je pro větší přehlednost rozdělena do několika podkapitol, 

ve kterých jsem se zaměřila na diskuzi ke stanovené dávce alkoholu, vybraným testům 

a dále na stanovené otázky a hypotézy této práce.  

Diskuze s jednotlivými autory, zejména k ovlivnění jemné motoriky po požití 

alkoholu, je značně omezena z toho důvodů, že v dostupné literatuře se toto téma 

vyskytuje a řeší velmi povrchně a žádný obdobný experiment se mi v dostupných 

publikacích a databázích nepodařilo dohledat. S tím souvisí i problematika volby testů 

pro testování jemné motoriky, která je podrobněji rozebrána níže. 

 

6.1 DISKUZE KE STANOVENÉ DÁVCE ALKOHOLU 

Pro účely tohoto experimentu byla stanovena maximální konečná podaná dávka 

alkoholu na 1,5 g čistého alkoholu na kilogram hmotnosti probanda. Pro možnost 

sledování vývoje ovlivnění motoriky s různou hladinou alkoholu v krvi, bylo toto 

množství alkoholu rozděleno do 5 dávek. Dávka podaná v jednom kole (od 2. kola dále) 

tedy odpovídala 0,3 g alkoholu na kilogram hmotnosti probanda a byla podána vždy 

s minimálním odstupem 52 minut a maximálním odstupem 68 minut od předchozí 

dávky alkoholu. Vzhledem k opakované konzumaci alkoholu v poměrně dlouhém 

časovém úseku docházelo zároveň i k eliminaci alkoholu v krvi, která je relativně 

konstantní. Hynie (1995) a Heller s Pecinovskou (2011) uvádí odbourání 0,1 g alkoholu 

na 1 kg hmotnosti za 1 hodinu u zdravého člověka, zatímco jiní autoři (Zikmund, 2008; 

Heck, 2007; Skála, 1987) například 0,12 až 0,2 g alkoholu na kg za hodinu 

a při hladinách etanolu v krvi nad 2 ‰ až do 0,24 g / kg. Celkový čas, který uplynul 

od vypití první dávky alkoholu do posledního měření (6. kolo) se pohyboval 

od 285 do 292 minut, z čehož vyplývá, že by mělo dojít k eliminaci alkoholu v krvi 

přibližně mezi 0,5 až 1 g / kg. 

Konečná hladina alkoholu v krvi by se měla dle výpočtů (viz kapitola 

2.1.4. Zjištění hladiny alkoholu v krvi) pohybovat okolo 1,5 ‰ u mužů a okolo 2 ‰ 

u žen, což by odpovídalo horní hranici lehkého stupně opilosti až střednímu stupni 

opilosti. Protože narušení svalové souhry a s tím spojená porucha koordinace 

a rovnováhy je uváděna autory (Skála, 1988, Kalina, 2008) obvykle při hladině alkoholu 
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v krvi od 1 do 1,5 ‰, bylo plánováno celkově 4 – 6 kol dle individuální hladiny 

alkoholu v krvi, která byla pro vyšší objektivitu průběžně zjišťována pomocí přístroje 

Dräger Alcotest® 7510. I přes provedení všech 6 kol, dosáhli hladiny alkoholu v krvi 

1,5 ‰ pouze 2 probandi. 

Ve studiích, které zkoumají převážně vliv alkoholu na stabilitu a rovnováhu, 

bývá velmi často podáno jednorázově určité množství alkoholu a následně jsou 

v určitých časových intervalech provedeny testy. Massimo Montiscio et al. (2009) 

podával dávku 0,5 g alkoholu na kg a stabilometrické měření provedli po 30, 60, 120 

a 180 minutách od požití alkoholu, zatímco Modig et al. (2012) zkoumal vliv 

na posturální stabilitu při hladině 0,6 ‰ a 1 ‰ alkoholu v krvi, ale testy s odlišnou 

dávkou alkoholu provedli v jiný den. V obou těchto studiích byl alkohol odměřen podle 

váhy probandů a výsledky byly vztaženy k danému množství podaného alkoholu. 

Ve studii Anda et al. (2008) byly testy provedeny za střízliva a dále 1 a 2 hodiny 

po požití 0,6 g alkoholu na kg, ale zároveň byla i měřena hladina alkoholu v krvi, která 

dosáhla maxima po 70 minutách od požití alkoholu. Postupné zvyšování hladiny 

alkoholu v krvi využil například Pascolo et al. (2009), který každých 20 minut provedl 

testy stability a podal dávku 0,1 litru vína (do maxima 0,5 l), ovšem bez ohledu na váhu 

probandů. Zajímavostí může být studie Zoethouta et al. (2012), kde byl třem skupinám 

dobrovolníků podán alkohol v dávce 0,3 g/l, 0,6 g/l, či samotná glukóza jako kontrolní 

látka vždy intravenózně, čímž byla dosažena požadovaná hladina alkoholu v krvi přímo, 

bez interindividuálních rozdílů. 

 

6.2 DISKUZE KE ZVOLENÝM TESTŮM 

Při výběru testů vhodných pro tento experiment jsem narazila na několik 

problémů, vzhledem k požadavku na možnost jednoduchého a rychlého provedení testu 

a to i pod vlivem alkoholu, objektivního, nikoliv subjektivního hodnocení a schopnosti 

testu ukázat co nejmenší rozdíly v jeho provedení, zároveň s určitou konstantností 

výsledků při opakovaných pokusech.  

Pro hodnocení hrubé motoriky ve smyslu koordinovaných pohybů celých 

končetin se zapojením velkých svalových skupin jsou u zdravých jedinců nejčastěji 

využívány terénní testy k hodnocení motorických koordinačních schopností a jejich 

dílčích částí, které jsou obvykle jen těžko objektivizovatelné, často ne příliš vhodné 
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po požití alkoholu vzhledem k bezpečnosti probandů a zároveň je jejich hodnocení málo 

diferencované. Mezi tyto testy patří například tyčkový test, vertikální skok s rotací, 

skoky na jedné noze či přes švihadlo, balancování na kladince, rola rovnováha, 

bubnování rukama i nohama či modifikovaný Iowa – Brace test a jeho jednotlivé části 

(Havel, Hnízdil, 2010; Zvonař, Duvač, 2011). Další skupinou jsou testy používané 

zejména při motorickém postižení, jako například Gross Motor Function Measure nebo 

Rivermead Motor Assessment, které jsou ale určené pouze pro hodnocení patologií 

u pacientů a pro zdravou populaci jsou tedy nevyužitelné (Kolář a kol., 2009). Z těchto 

důvodů byl jako zástupce pro objektivní zhodnocení hrubé motoriky vybrán jednoduchý 

test na stabilometrické plošině, který je využit pro hodnocení stability a rovnováhy také 

například ve studii Yinghuia et al. (2015), Montiscia et al. (2009), Hafströma et al. 

(2014) a Bhattacharya et al. (1987). 

Pro hodnocení jemné motoriky existuje také poměrně velké množství testů, 

ve kterých je hodnocena kvalita (koordinace, schopnost úchopů) či kvantita v provedení 

úkolů (čas potřebný ke zvládnutí úkolu, například nýtkové testy). Pro účely tohoto 

experimentu byla z důvodu vyšší objektivity a možnosti snazšího porovnání výsledků 

upřednostněna kvantita nad kvalitou pohybu. Dalším parametrem při výběru testů bylo 

koordinované zapojení obou horních končetin resp. rukou při plnění úkolů bez ohledu 

na dominantní a nedominantní horní končetinu. Většina testů hodnotících jemnou 

motoriku je zaměřena na pacienty s patologií, či podezřením na poruchu v této oblasti 

motoriky. Některé z testů lze využít i pro zdravou populaci, ale často je hodnocena 

každá horní končetina zvlášť a u kolíčkových testů je kladen důraz na precizní úchop 

a rychlost provedení, nikoliv vzájemnou spolupráci obou rukou. Jednou z částí Purdue 

Pegboard Test jak uvádí Vyskotová a Macháčková (2013) je připevnění co největšího 

počtu sad (svorka, podložka, kroužek, podložka) na desku při koordinovaném zapojení 

obou rukou a zároveň ve správném pořadí, což vyžaduje výraznější zapojení 

kognitivních funkcí, které nebylo předmětem testování v tomto experimentu.  

Prvním zvoleným testem jemné motoriky bylo navlékání korálků, což řadí 

Svoboda a kol. (2001) mezi jednoduché testy motoriky využívané zejména u dětí. Tento 

test je velmi jednoduchý, srozumitelný a zároveň vyžaduje precizní zapojení obou 

horních končetin a jejich spolupráci, přičemž sledovaným parametrem tohoto vyšetření 

byl čas potřebný ke splnění celého úkolu. 
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U volby druhého testu jsem se inspirovala v Timed Manual Performance Test, 

ve kterém jsou dle Vyskotové a Macháčkové (2013) použity některé položky 

z Williamsova testu, konkrétně otevírání 9 zavíracích zařízení (visací zámek, řetízek 

na dveře, petlice, dveřní koule atd.) nejprve nedominantní a poté dominantní horní 

končetinou. V tomto testu je měřen čas pro každou končetinu a každý zámek zvlášť 

a není hodnocena bimanuální koordinace. Pro účely tohoto experimentu jsem tedy 

zvolila tři různé zámky, k jejichž odemčení bylo potřeba zapojení obou rukou a měřen 

byl čas potřebný ke kompletnímu splnění úkolu. 

Poslední, třetí test jemné motoriky je modifikací testu 20-Cents-Test (Krupp 

et al., 2014), ve kterém se měří čas potřebný pro přemístění 20 jednocentových mincí 

do mističky. Protože přemisťování mincí do mističky by bylo pro zdravé jedince příliš 

jednoduché, zvolila jsem jako alternativu kasičku, přičemž byla opět využita bimanuální 

koordinace a jednocentové mince byly nahrazeny českými mincemi všech aktuálně 

používaných hodnot (2 mince od každé). 

 

6.3 DISKUZE K OTÁZCE ČÍSLO 1: BUDE, PO OPAKOVANÉM 

POŽITÍ ALKOHOLU V DÁVCE 0,3 G / KG, DOSAHOVAT 

HLADINA ALKOHOLU V KRVI U ŽEN V PRŮBĚHU CELÉHO 

EXPERIMENTU VYŠŠÍCH HODNOT NEŽ U MUŽŮ? 

Vzhledem k prostudované literatuře (např. Skála, 1988; Heller, Pecinovská, 

2011), lze předpokládat při požití stejného množství alkoholu v g na kilogram hmotnosti 

u žen a mužů, že hladina alkoholu v krvi bude u žen vyšší než u mužů. Tento 

předpoklad je založen na fyziologicky vyšším podílu tukové tkáně u žen než u mužů a 

současném vyřazení tukové tkáně z rovnoměrného rozmísťování alkoholu ve tkáních. 

Například při porovnání obézního muže a štíhlé ženy, by se tento předpoklad uplatnit 

nemohl, stejně tak jako u velkých věkových rozdílů, kdy se s přibývajícím věkem 

zvyšuje fyziologické procento tělesného tuku. Z tohoto důvodu byl jedním z kritérií pro 

výběr probandů věk mezi 20 a 30 roky a BMI v normě, což znamená mezi 20 a 25.  
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I při orientačním výpočtu pro zjištění hladiny alkoholu v krvi je u většiny autorů 

(např. Heck, 2007; Skála, 1987; Heller, Pecinovská, 2011 nebo Hutch 2004) odlišena 

hodnota konstanty pro muže a ženy z důvodu vyššího zastoupení tukové tkáně u žen. 

Nejčastěji je uváděna konstanta 0,55 pro ženy a 0,68 pro muže, což znamená 

při orientačním výpočtu přibližně o 20% vyšší hladinu alkoholu v krvi při požití 

stejného množství alkoholu ženou i mužem o stejné hmotnosti. 

K výše uvedené otázce byla stanovena hypotéza č. 1: Po opakovaném požití 

alkoholu v dávce 0,3 g / kg bude hladina alkoholu v krvi dosahovat v průběhu celého 

experimentu vyšších hodnot u žen než u mužů. Tato hypotéza se nepotvrdila. Průměrné 

hodnoty alkoholu v krvi u žen a mužů se při všech měřeních příliš neodlišovaly, 

maximální rozdíl byl 0,04 ‰ v pátém kole. Od druhého do pátého kola byly dokonce 

průměrné hladiny alkoholu v krvi u žen nižší či rovny (druhé měření 3. a 5. kola) 

průměrným hladinám u mužů, až v posledním kole hodnoty alkoholu v krvi u žen 

stouply nad úroveň hladiny alkoholu u mužů. Při vynechání z průměru u žen probanda 

č. 1, který měl po celou dobu křivku odlišnou od ostatních, jsou průměrné hodnoty 

alkoholu v krvi u žen v průběhu celého experimentu vyšší než u mužů, ale ani v tomto 

případě se nejedná o výraznější rozdíly (maximální rozdíl je v posledním kole o 0,1 a 

0,08 ‰). 

Výsledky měření mohou být ovlivněny několika faktory. Průměrné hodnoty 

alkoholu v krvi jsou spočítány podle jednotlivých měření, která ale nebyla prováděna 

v přesných časových intervalech, ale cca v rozmezí 15 minut. Vzhledem k tomu, že na 

vstřebávání alkoholu do krve má vliv řada faktorů, dovolím si tvrdit, že zejména při 

perorálním požití alkoholu nelze zajistit stoprocentně stejné podmínky pro všechny 

probandy (např. psychický a fyzický stav, náplň žaludku, míra prokrvení orgánů, návyk 

na pití alkoholu atd.). Dalším faktorem ovlivňujícím hladinu alkoholu v krvi je, jak již 

bylo zmíněno, tělesný tuk (Skála, 1988; Heller, Pecinovská, 2011). Do experimentu byli 

zařazeni pouze jedinci s BMI v normě, což je ale velmi obecný ukazatel. Průměrné BMI 

u žen bylo 21,55 a u mužů 24,28, ale pro získání objektivnějších výsledků by bylo třeba 

měřit přímo procento tělesného tuku. 
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6.4 DISKUZE K OTÁZCE ČÍSLO 2: PŘI JAKÉ HLADINĚ 

ALKOHOLU V KRVI DOJDE K OVLIVNĚNÍ FUNKCÍ JEMNÉ A 

HRUBÉ MOTORIKY A DOJDE K TOMUTO OVLIVNĚNÍ 

SOUČASNĚ ČI NIKOLIV? 

Při snaze zodpovědět tuto otázku jsem narazila na problém v podobě slova 

„ovlivnění“. V literatuře i jednotlivých studiích je obvykle uvedeno, že k ovlivnění 

motoriky po požití alkoholu dochází, většinou je současně také uvedena hladina 

alkoholu v krvi, při které se daný účinek alkoholu na organismu projeví. Například 

Heller s Pecinovskou (2011) ve své knize píší, že již hladina 0,5 ‰ ovlivňuje 

myšlenkové pochody a pocit zodpovědnosti, nad 1 ‰ se objevuje zhoršení reakcí, 

postižení jemné motoriky a nad 2 ‰ jsou těžší poruchy koordinace a rovnováhy. 

Na stránce Blood alcohol concentration (2008) je uvedeno od 0,6 ‰ mírné zhoršení 

rovnováhy a reakčních časů, od 1 ‰ znatelné zhoršení motorické koordinace 

a od 1,3 ‰ porucha hrubé motoriky s výraznou poruchou rovnováhy. Yinghui et al. 

(2015) ve své studii při testování stability zjistil signifikantní rozdíl při stoji 

s otevřenýma očima u žen již při průměrných hladinách alkoholu v krvi 0,32 ‰ a Ando 

et al. (2008) prokázal zejména zhoršení výchylek COP v laterolaterálním směru 

a celkové plochy výchylek COP při otevřených i zavřených očích od průměrné hladiny 

alkoholu v krvi 0,86 ‰. Nieschalk et al. (1999) porovnával stabilitu při různých 

hladinách alkoholu v krvi (30 minut od požití) při zjištěných hladinách alkoholu v krvi 

od 0,22 do 1,59 ‰. Zjistil pozitivní korelaci mezi hladinou alkoholu v krvi a dráhou 

i plochou výchylek COP a uvádí možnost snadného rozlišení jedinců s hladinou 

pod 0,8 ‰ a nad 1 ‰ dle naměřených výsledků. 

V žádné z výše uvedených studií, ani knih není ale specifikována míra ovlivnění, 

v tom smyslu, jaké zhoršení (případně zlepšení) měřených a hodnocených parametrů lze 

hodnotit již jako „ovlivnění“ alkoholem. Tuto míru ovlivnění lze samozřejmě stanovit 

velmi obtížně, pokud to vůbec lze. Možností by bylo například stanovení určitého počtu 

procent z naměřených hodnot za střízliva, které by vypovídaly o určité míře ovlivnění 

alkoholem. Ani tato varianta by ale dle mého názoru nebyla zcela objektivní, protože 

vliv alkoholu je do jisté míry interindividuální a zejména zde hrají roli i další faktory, 

které mohou ovlivnit výsledek. Mezi tyto faktory patří zejména vliv učení a rychlost 

učení se činnosti (především u testů jemné motoriky), který by se dal alespoň částečně 
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vymezit zavedením kontrolní skupiny v experimentu a omezit zvýšením zkušebních, 

nehodnocených kol. Dalšími důležitými faktory jsou osobnost, aktuální fyzický a 

psychický stav a jejich vývoj v průběhu experimentu, kdy lze s postupem času očekávat 

únavu, ztrátu motivace při neustálém opakování stejných úkolů či naopak se zvyšující 

se hladinou alkoholu v krvi nárůst soutěživosti, který může u některých jedinců výkon 

zlepšit, ale u jiných naopak zhoršit. 

V tomto experimentu se vyskytovaly dvě převažující tendence ve vývoji 

dosažených výsledků a to buď nejprve zlepšení výsledků s následným postupným 

zhoršováním, nebo dosažení nejlepších hodnot za střízliva a následně postupné 

zhoršování. Obě tyto tendence se vyskytovaly jak u testů jemné motoriky, tak i u testu 

stability, přičemž ve všech testech jemné motoriky převažovala tendence poklesu 

a následného nárůstu sledovaných hodnot a v testu stability naopak spíše tendence 

postupného růstu.  

Jak jsem již uvedla výše, není stanovena žádná hranice pro určení míry 

ovlivnění, proto jsem hodnotila výsledky vždy v porovnání s výchozími (střízlivými) 

naměřenými hodnotami u každého probanda. V případě, že došlo nejprve ke zlepšení 

výsledků a poté se hodnoty zvyšovaly, je jako „zhoršení“ hodnoceno opětovné dosažení 

výchozích naměřených hodnot a jejich postupný nárůst, i když se přitom o zhoršení 

v danou chvíli ještě v pravém slova smyslu nejedná.  

Odpověď na druhou položenou otázku tedy není jednoznačná, protože 

k určitému „ovlivnění“ motoriky došlo již při prvním měření a to u některých probandů 

v pozitivním a u jiných v negativním směru, ale toto ovlivnění nelze s jistotou přičítat 

pouze vlivu alkoholu. Z tohoto důvodu nelze z výsledků tohoto experimentu jasně určit 

konkrétní hladiny alkoholu v krvi, při kterých dochází k ovlivnění jemné a hrubé 

motoriky, ale dle převažujících tendencí lze říci, že u jemné motoriky dochází většinou 

nejdříve k mírnému zlepšení a následnému zhoršování výsledků testů, zatímco u testu 

stability dosahovali probandi nejlepších výsledků převážně za střízliva. Jak jsem 

již uváděla, vzhledem k možnému vlivu faktoru učení, který by se projevil právě 

především u testů jemné motoriky, bych při dalším testování zvolila účast kontrolní 

skupiny v experimentu a vhodný by byl též větší počet zkušebních pokusů. 

U testů jemné motoriky došlo ke zlepšení s následným zhoršením výsledků 

v prvním testu u 10 probandů ze 12, v druhém i třetím testu u 8 probandů a při testu 

stability pouze u 5 probandů. U těchto probandů byly nejlepší dosažené výsledky 
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v prvním testu při průměrné hladině alkoholu v krvi 0,30 ‰, u druhého 0,37 ‰, 

u třetího 0,25 ‰ a u testu stability 0,30 ‰. Ke zhoršení výsledků došlo poté u prvního 

testu při průměrné hladině alkoholu v krvi 0,57 ‰, u druhého 0,65 ‰, u třetího 0,52 ‰ 

a u testu stability 0,54 ‰. Dle těchto výsledků nejsou příliš velké rozdíly u průměrných 

hladin alkoholu v krvi, mezi testy jemné motoriky a testem stability u probandů se 

stejným vývojem křivky, jak u nejlepších dosažených výsledků, tak u následného 

zhoršení naměřených hodnot. Nejlepších výsledků (včetně hodnot za střízliva) u všech 

probandů bez ohledu na vývoj křivky bylo dosaženo při průměrné hladině alkoholu 

v krvi 0,25 ‰ u prvního testu, 0,34 ‰ u testu druhého, 0,23 ‰ u třetího a 0,13 ‰ 

u testu stability. Zhoršení nastalo po dosažení nejlepších výsledků u prvního testu 

při průměrné hladině alkoholu v krvi 0,47 ‰, u druhého 0,53 ‰, u třetího 0,41 ‰ 

a u testu stability při 0,22 ‰. U těchto výsledků jsou již patrny větší rozdíly mezi 

průměrnými hladinami alkoholu v krvi u testů jemné motoriky a testu stability, zejména 

z důvodu převládající tendence postupného zhoršování u testu stability a tím nejlepších 

dosažených výsledků za střízliva. 

Hypotéza č. 2 (Po požití alkoholu dojde k ovlivnění jemné motoriky při nižších 

hladinách alkoholu v krvi než k ovlivnění motoriky hrubé) je založena na předpokladu, 

že k ovlivnění funkcí centrální nervové soustavy dochází od vyšších center k nižším, 

jak uvádí ve své knize například Heller s Pecinovskou (2011). Ke správné funkci jemné 

motoriky je vždy zapotřebí zapojení volní kontroly a kognitivních funkcí, jejichž 

ovlivnění uvádí autoři obvykle dříve než ovlivnění funkcí motorických, 

a to již od 0,5 ‰ alkoholu v krvi (Skála, 1988; Blood alcohol concentration, 2008; 

Hynie, 1995). Tato hypotéza se vzhledem k výše zmíněným faktorům nepotvrdila, 

protože v určité míře došlo k ovlivnění jemné i hrubé motoriky již po první podané 

dávce alkoholu, což znamená při průměrné hladině alkoholu v krvi 0,22 ‰, 

tedy v podstatě současně. 
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6.5 DISKUZE K OTÁZCE ČÍSLO 3: BUDOU PO POŽITÍ 

ALKOHOLU PATRNÉ INTERSEXUÁLNÍ ROZDÍLY VE VZTAHU 

MEZI HLADINOU ALKOHOLU V KRVI A OVLIVNĚNÍM JEMNÉ 

A HRUBÉ MOTORIKY? 

V dostupné literatuře (Skála, 1987; Jenč, 1988; Kvapilík, Svobodová, 1985; 

Hynie, 1955 a další) je sice obvykle uváděn rozdíl mezi hladinou alkoholu v krvi u žen 

a mužů při konzumaci stejného množství alkoholu, v účincích na organismus při stejné 

hladině alkoholu v krvi ale takovéto rozdíly uváděny nejsou. Nelze sice se stoprocentní 

jistotou říci, že pokud bude mít určitá skupina lidí stejnou hladinu alkoholu v krvi, bude 

ovlivnění funkcí organismu totožné, protože dané příznaky opilosti se obvykle začínají 

projevovat od určitého rozmezí hladiny alkoholu v krvi. V žádné nalezené publikaci 

ale autoři neuvádí, že by docházelo při stejné hladině alkoholu v krvi k rozdílným 

účinkům u žen a mužů, pouze Yinghui et al. (2015) ve výsledcích své studie 

(dobrovolníci nad 65 let) uvádí zjištěný signifikantní rozdíl při testování stability u žen 

(n=12) při průměrné hladině alkoholu v krvi 0,32 ‰, zatímco u mužů (n=11) 

při 0,30 ‰ žádný rozdíl zjištěn nebyl.  

Při mém experimentu byly zjištěny drobné rozdíly mezi muži a ženami zejména 

již při provedení testů jemné motoriky za střízliva a dále byly v každém testu naznačeny 

určité tendence v hladině alkoholu v krvi například při dosažení nejlepších výsledků, 

či následného zhoršení časů, ale u každého testu byly tyto tendence rozdílné 

a především v určitém rozmezí. Při porovnání výsledků jednotlivých probandů 

při konkrétních hladinách alkoholu v krvi nelze říci, že by byly patrné intersexuální 

rozdíly. U testu stability nebyly patrné intersexuální rozdíly ve výsledcích 

ani za střízliva, ani při dalších měřeních. 

Jako příklad uvedu výsledky testu navlékání korálků, ve kterém byl průměrný 

počáteční čas u mužů 23,95 s a u žen 21,86 s, u dvou mužů se již výsledky 

jen zhoršovaly, u ostatních bylo nejlepších časů dosaženo průměrně při hladině 

alkoholu v krvi 0,35 ‰ a u žen 0,27 ‰, zhoršení poté průměrně při 0,71 ‰ u mužů a 

0,47 ‰ u žen. U testu odemykání zámků byly pak výsledky obdobné, ale prohodila se 

pozice mužů a žen. 
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Hypotéza č. 3 (Po požití alkoholu nepředpokládám intersexuální rozdíly 

ve vztahu mezi hladinou alkoholu v krvi a ovlivněním jemné i hrubé motoriky) byla 

tedy v tomto experimentu potvrzena jak u testů jemné motoriky, tak i u testu stability, 

čímž souhlasí s výsledky dalších studií, ve kterých byl zkoumán vliv alkoholu 

na stabilitu (Montiscio et al., 2009; Ando et al., 2008; Modig et al., 2012; Woollacott 

et al., 1983; Pascolo et al., 2009, Hafström et al., 2014 či Zoethout et al., 2012). 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit bezprostřední vliv alkoholu na vybrané 

úkoly z oblasti motoriky a rozlišit, zda dojde k ovlivnění jemné i hrubé motoriky 

při stejné hladině alkoholu v krvi, či nikoliv. Dalšími úkoly práce bylo zjistit, zda bude 

hladina alkoholu v krvi dosahovat v průběhu experimentu vyšších hodnot u žen než 

u mužů po požití adekvátních dávek alkoholu vzhledem k hmotnosti a zda budou 

při stejné hladině alkoholu v krvi patrné intersexuální rozdíly v ovlivnění motoriky. 

Experiment byl proveden na souboru 12 probandů ve věku 21 – 30 let (6 žen, 

6 mužů) ve dvou termínech na přelomu ledna a února 2015 na půdě UK FTVS. Všem 

probandům byl podán alkohol odměřený podle jejich aktuální váhy v 5 stejných 

dávkách odpovídajících vždy 0,3 g alkoholu na kg. V každém kole byla provedena sada 

3 testů jemné motoriky (po třech opakováních) a test stability a zároveň byla před 

každou sadou testů a po ní měřena orientační hladina alkoholu v krvi pomocí dechu. 

První hypotéza se nepotvrdila, průměrná hladina alkoholu v krvi byla u mužů 

i žen v průběhu celého experimentu téměř totožná. Druhou výzkumnou otázku nebylo 

možno zcela konkrétně zodpovědět a druhá hypotéza se nepotvrdila, protože k ovlivnění 

jemné i hrubé motoriky došlo v určité míře již po první podané dávce alkoholu, 

což znamená při průměrné hladině alkoholu v krvi 0,22 ‰, přičemž u testů jemné 

motoriky bylo toto ovlivnění ve většině případů v pozitivním směru (snížení časů 

potřebných ke splnění úkolů), zatímco u testu stability u většiny probandů v negativním 

směru (prodloužení dráhy COP). U této otázky ale nelze opominout vliv dalších faktorů, 

jako je především učení, osobnost, soutěživost a další. Třetí hypotéza byla potvrzena, 

v experimentu nebyly prokázány intersexuální rozdíly mezi hladinou alkoholu v krvi 

a ovlivněním jak jemné, tak i hrubé motoriky. 

Výsledky mohou být přínosné dle mého názoru pro širokou veřejnost, z toho 

důvodu, že s alkoholem se setkává prakticky téměř každý, ať již při vlastní konzumaci, 

či u někoho z okolí a dovolím si tvrdit, že většina z těchto lidí neví o účincích alkoholu 

příliš. Přínosem této práce je především vymezení určitého směru v testování jemné 

motoriky po požití alkoholu, na které by bylo dle mého názoru vhodné navázat 

rozsáhlejší studií na více probandech za účasti kontrolní skupiny a například s různými 

věkovými skupinami, odlišným návykem na pití tvrdého alkoholu, či s různým 

procentem tělesného tuku.   
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Příloha č. 1 – Souhlas etické komise UK FTVS 

  



 

 

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

 

Informovaný souhlas 

Prosím o účast ve výzkumu k diplomové práci s názvem „Ovlivnění hrubé a 

jemné motoriky jedince po požití alkoholu“, která vzniká v rámci magisterského studia 

fyzioterapie na FTVS UK. Hlavním cílem této práce je posoudit vliv alkoholu na 

jemnou i hrubou motoriku. Měření bude probíhat v prostorách FTVS UK a bude 

použito několik jednoduchých motorických testů. Měření bude provedeno nejprve před 

požitím alkoholu, před každým dalším opakováním testů bude podáno odměřené 

množství alkoholu dle váhy probanda. Naměřené hodnoty budou dále zpracovány a 

použity v diplomové práci. Všechny použité metody jsou bezbolestné a neinvazivní. 

Získané údaje nebudou nijak zneužity a osobní data nebudou nikde zveřejněna, a to ani 

v diplomové práci. 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádáme o souhlas k účasti 

na výzkumu. 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že jsem byl/a 

dnešního dne seznámen/a s průběhem testování a měl/a jsem možnost klást doplňující 

otázky. Do výzkumu vstupuji dobrovolně, také poskytnu základní potřebné údaje (věk, 

výška, hmotnost), které budou zpracovány anonymně a pouze pro účely diplomové 

práce. Bylo mi poskytnuto vysvětlení, co je obsahem tohoto písemného informovaného 

souhlasu. Poučení a průběhu měření jsem plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s jeho 

provedením. 

 

Testující: Bc. Dana Purchartová  Podpis testující osoby: 

 

Datum:     Vlastnoruční podpis testovaného: 

 

  



 

 

Příloha č. 3 – Seznam zkratek 

 g – gram 

 kg – kilogram 

 mg – miligram 

 h – hodina 

 s – sekunda 

 min – minuta 

 ml – mililitr 

 l – litr 

 mm – milimetr 

 cm – centimetr 

 m
3
 – metr krychlový 

 cm
3
 – centimetr krychlový 

 cm
2
 – centimetr čtverečný 

 Hz – hertz (jednotka frekvence) 

 hPa – hektopascal (jednotka tlaku) 

 N – newton (jednotka síly, tíhy) 

 °C – stupeň Celsia 

 β – eliminační faktor 

 ‰ – promile 

 % – procento 

 Kč – korun 

 n – počet 

 COP – centre of pressure (centrum 

tlaku) 

 COG – centre of gravity (průmět 

těžiště do roviny opěrné báze) 

 CNS – centrální nervová soustava 

 UV – ultrafialový 

 FAB – cylindrická zámková vložka 

 OA – osobní anamnéza 

 P. – proband 

 atd. – a tak dále 

 např. – například 

 resp. – respektive 

 tzv. – takzvaný 

 tj. – to jest 

 č. – číslo 

 s. – strana 

 roč. – ročník 

 ADH – alkoholdehydrogenáza 

 MEOS – mikrosomální etanol 

oxidující systém 

 cca – cirka 

 et al. – a kolektiv 

 kol. – kolektiv 

 & – and (a) 

 § – paragraf 

 ♀ – žena 

 ♂ – muž 

 Sb. – sbírky 

 př. n. l. – před naším letopočtem 

 n. l. – našeho letopočtu 

 ADL – activities of daily living 

(aktivity běžného denního života) 

 BMI – body mass index (index 

tělesné hmotnosti) 

 UK – Univerzita Karlova 

 FTVS – Fakulta tělesné výchovy a 

sportu 

 

  



 

 

Příloha č. 4 – Seznam tabulek 
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