
                                
 

 

Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

1 
 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Posudek oponenta 

 

Autor práce: Vít Pavliš  

Název práce: Postoje občanů ČR k restrikcím kouření 

Autor posudku: Jaromír Mazák 

Návrh klasifikace práce: výborně 

 

Základní charakteristika práce. 

Práce v sobě spojuje reflexi teorií, které se zabývají morálními důvody pro státní zásahy do osobní 

svobody, s aktuálním tématem regulace kouření. Konkrétně se autor zaměřuje na dvě výzkumné 

otázky: (1) „Jaké jsou postoje Čechů k ospravedlnitelnosti restrikcí kouření z hlediska veřejného 

zájmu jako zásahu do osobní svobody?“ a (2) „Jaký mají Češi postoj k zákazu kouření v restauracích a 

na dalších veřejných místech?“ 

 

Přestože první otázka je trochu krkolomně formulovaná, celá práce dobře plní svůj cíl, dobře 

propojuje teorii s empirickou částí a je celkově velmi podařená. Student v práci prokazuje schopnost 

vyrovnat se s teoretickou diskusí, napojit na ni výzkumné otázky a empiricky je otestovat. Práci 

hodnotím jako výbornou a doporučuji zvážit možnost upravit ji a publikovat jako odborný článek.  

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Ano. 

 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Ano.  

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Ano. 

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Ano. 
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OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část je zpracována velmi jasně a dobře se čte. Spojuje v sobě problematiku kouření jako 

socializace, kontroverzní problematiku „veřejného zdraví“ a otázku možností legitimního omezování 

osobní svobody ze strany státu. Důležité je, že autor nenechává myšlenky jen nakousnuté, ale 

domýšlí je do detailů včetně možných kontroverzí.  

 

Drobná výtka: 

- Když autor na straně 17 a dále hovoří o změnách legislativy, slušelo by se citovat jednotlivé zákony 

 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Empirická část práce prokazuje studentovu schopnost adekvátně použít základní statistické testy pro 

analýzu souvislostí v datech. (Drobnou výtku bych měl možná jen k použití analýzy rozptylu na 

pětibodové škály, kde by se více hodily kontingenční tabulky.) Vedle toho student své závěr dobře 

graficky i numericky prezentuje. Oceňuji například, že v grafu č. 9 student řadí položky grafu 

vzestupně podle rozdíly mezi oběma porovnávanými skupinami nebo že ve stejném a dalších grafech 

začíná osu Y v bodě 1, kde i reálně začíná stupnice, kterou používá (začínat osu v bodě 0 by bylo bez 

překódování škály neadekvátní). Celkově je empirická část bohatá a poučná.  

 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Kapitoly Shrnutí, Diskuse a Závěr považuji relativně ke zbytku práce za o něco slabší, než by mohly 

být. Právě sem bych také doporučil napřít pozornost v případě úpravy práce pro účely odborného 

článku.  

 

Ve shrnutí článku například chybí explicitní jednoznačné vyjádření k tomu, co práce říká k jednotlivým 

hypotézám. Není úplně přímočaré z textu shrnutí vyčíst, jak to pro hypotézy „dopadlo“.  

 

Pochybnosti mám také o interpretaci, že „Neutrálně se Češi stavěli k tvrzením z principu těžkého 

paternalismu, tedy idey kuřáků, jako nejlepších soudců jejich vlastních zájmů, a kuřáků, kteří kouří 

dobrovolně a s plným vědomím důsledků. Z analýzy konkrétních hlavních důvodů souhlasu i 

nesouhlasu se zákazem kouření v restauracích nevyplynulo, že by takové ideje hrály významnější roli 

v postojích“ (s. 50).  

 

- zaprvé není vhodné použít slovo neutrálně pro situaci, kdy jsou rozděleni prakticky napůl mezi 

souhlas a nesouhlas (někdo by naopak řekl, že je to znak polarizace) 

- hlavně mám ale podezření, jestli (někteří) respondenti nemohli číst otázky „těžkého paternalismu“ 

trochu jinak, než autor předpokládá -  například otázka „I když kuřáci kouří dobrovolně, omezování 

kouření je v zájmu celé společnosti“ podle mě neimplikuje těžký paternalismus, protože respondent 
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může „zájmem celé společnosti“ rozumět zdraví ostatních, ne samotného kuřáka, na kterého se 

restrikce vztahuje. (Tato výtka se netýká jen Shrnutí, ale už operacionalizace. Ve Shrnutí jsem pouze 

doufal, že se objeví reflexe možných chyb operacionalizace, která mi celkově v práci trochu chybí.) 

 

Celá diskuse je trochu nepřehledná a málo explicitní, a pokud bych nečetl celou práci, měl bych potíž 

se v ní zorientovat. (Například když autor shrnuje souvislost postojů ke kouření a restrikcím 

s politickou orientací.) 

 

Autor dle mého názoru výrazně nadužívá spojení, že něco „bylo dokázáno“. Ve společenských vědách 

bychom s takto silným termínem měli zacházet opatrněji.  

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Kritéria naplněna. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

V pořádku. 

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

V pořádku, jen minimum překlepů.  

 

 

Další poznámky 

Významem spíše drobnou výhradu bych měl ke skutečnosti, že autor někdy používá 

termíny/koncepty, které dostatečně nevysvětlí nebo je vysvětlí až později (aniž by čtenáře upozornil, 

že vysvětlení najde později v textu). 

 

Například v teoretické části autor obecně mluví o J. S. Millovi jako o liberálním autorovi (což je 

z určité perspektivy v pořádku), nicméně pak v souvislosti s ním zmiňuje: „Abstraktnost, 

nekonzistentnost a rozporuplnost Millova utilitarismu a liberalismu je tak dle Pilaře (2016) často 

terčem kritiky“ (s. 21). Mill samozřejmě je předním představitelem utilitarismu, ale to se v práci 

vůbec neobjeví až do chvíle, kdy autor najednou zmiňuje, že Millův utilitarismus je kritizován. (Nikde 

dříve v textu se slovo utilitarismus neobjeví.) 

 

Příkladem z empirické části je, když autor pracuje s průměry odpovědí respondentů na otázky týkající 

se ospravedlnitelnosti restrikcí kouření (s. 45). Chvíli jsme nevěděl, jak průměry číst, protože v textu 

není uvedeno kódování odpovědí. Teprve později jsem našel přílohu, ze které je toto kódování 
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patrné. O 10 stran dříve se sice upozornění na přílohu objevuje, není ale jasné, že je v ní i kódování 

otázek. Bylo by dobré více vyjít čtenáři naproti.  

 

 

Celkové hodnocení práce 

Práce je ve srovnání s ostatními bakalářskými pracemi výborná jak ve své teoretické, tak ve své 

empirické části, tak i jejich propojení, byť shrnutí a diskuse by mohly být kvalitněji zpracovány. Autor 

ale prokázal, že si solidně osvojil sociologické řemeslo na bakalářské úrovni a jeho práce si zaslouží 

celkové hodnocení jako výborná. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Autor by měl v rámci obhajoby provést kritickou reflexi operacionalizace teoretických konceptů T. M. 

Popea. Rád bych slyšel celkové vysvětlení logiky operacionalizace a především vysvětlení: 

 

- proč autor považuje položku „Lidé by neměli mít při rozhodování, zda kouřit, či nekouřit, naprostou 

volnost“ za operacionalizaci lehkého paternalismu 

- proč položku „Omezování kouření zákonem je pro vlastní dobro kuřáků.“ za operacionalizaci 

těžkého paternalismu 

- proč položku „I když kuřáci kouří dobrovolně, omezování kouření je v zájmu celé společnosti.“ Za 

projev těžkého paternalismu 

 

Dále budu rád, pokud autor adresuje výše uvedené komentáře. 

 

 

Datum:  

 

Podpis:  


