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Práce je: heuristická
a) Cíl práce je: zcela splněn
b) Jazyková a grafická úroveň: výborná
c) Zpracování teoretické části: výborné
d) Popis metod: výborný
e) Prezentace výsledků: výborná
f) Diskuse, závěry: výborné
g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný
Případné poznámky k hodnocení:
Předložená dotazníková studie splňuje všechny požadavky kladené na tento druh práce.
Práce je výborně strukturovaná a velmi dobře srozumitelná. Cíle práce jsou jasně stanoveny.
Teoretická část práce obsahuje informace bezprostředně související se sledovanou
problematikou. Jde o anatomii a fyziologii temporo-limbické oblasti, charakteristiku syndromu
závislosti a klasifikace podle MKN-10, typologie podle Leshe. Rovněž se autorka v této části
práce věnuje epidemiologii závislosti na alkoholu v České republice a v závěru popisuje
vztah ethanolu a neurotransmiterových systémů se zaměřením na epilepsii. Tabulky vhodně
doplňují text.
Praktická část práce obsahuje všechny metodické náležitosti včetně metod statistického
hodnocení dat.
Výsledky jsou prezentovány přehledně s odpovídajícím komentářem.
Autorka diskutuje své výsledky s nálezy jiných pracovišť.
Závěr je výstižný.
Dotazy a připomínky:
Připomínky:
1. V práci se nachází minimum drobných formálních chyb: str. 10 - některé jádra, dále při
psaní latinských názvů anatomických termínů kurzívou se objevuje chybný výraz, např. str. 9
lobu occipitalis, str. 9 chybí pomlčka nebo dvoutečka za slovem temporales, str. 10
periarchikortex. Na str. 23 a 25 chybí zarovnání textu zprava.

2. Zavedením termínu dávka ve vztahu k jednotce alkoholu (10 g čistého alkoholu) se mi jeví
výstižnějším nahradit v obecném textu termín dávka, jiným slovem, např. množství
zkonzumovaného alkoholu apod. (viz str. 19, str. 38)
2. V seznamu literatury chybí u monografií místo vydání, u některých monografii chybí ISBN.
3. Části práce označené jako obrázky jsou grafy.

Dotazy:
1. Vysvětlete blíže: samotné propojení limbického systému s neokortikálními oblastmi je
poměrně nízké (str. 10). Uveďte původní studie, které tato zjištění uvádějí.
2. Uveďte český výraz slova denzita (str. 22), vysvětlete termín suspektní skóre (str. 28).
3. V diskuzi uvádíte, že při porovnání stejných znaků dotazníkem CPSI a LSCL-33 vykazují
výsledky neshodu (str. 37-38). Používají se oba dotazníky v praxi stejně často?
Celkové hodnocení: výborně, k obhajobě: doporučuji
V Hradci Králové dne 15. 9. 2016

……………………………………
podpis oponentky / oponenta

