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II.

Posudek oponenta

Předložená diplomová práce je zaměřena na zkoumání vztahu vysokoškolských studentů 3. ročníku
Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové k tabakismu pomocí dotazníkového průzkumu. Záměrem bylo
zjistit postoje a zkušenosti s těmito látkami ve studované populaci a porovnat získané výsledky s obdobnou
studií provedenou u studentů stomatologie, medicíny a ošetřovatelství.
V teoretické části diplomové práce autorka charakterizuje obsahové látky tabáku, jejich účinky a projevy
závislosti na nikotinu. Dále je uveden přehled tradičních farmakologických i nefarmakologických přístupů
k léčbě této závislosti a v závěru části jsou uvedena i nejnověji zavedená léčiva pro léčbu nikotinismu.
V experimentální části práce jsou uvedeny konkrétní pracovní postupy při provádění a vyhodnocování
dotazníkového šetření. Úplné znění dotazníku, který byl předkládán studentům, je připojeno jako příloha
diplomové práce. Získané experimentální údaje jsou dokumentovány velkým množstvím tabulek a grafů,
jejichž provedení umožňuje dobrou orientaci ve výsledcích. Údaje získané autorkou jsou v diskusní části
práce porovnány s obdobnou dotazníkovou studií, provedenou u studentů dalších zdravotnických oborů.
Odkazy na literární zdroje jsou, s drobnými výjimkami, uváděny, seznam použité literatury je připojen v závěru
práce. Celková grafická a jazyková úprava diplomové práce je na velmi dobré úrovni.
K předložené práci mám několik dotazů a poznámek.
1. Citace by měly být uváděny v textu v číselné posloupnosti (první práce citovaná v textu by měla mít číslo 1
atd.).
2. Studie provedená na dalších zdravotnicky zaměřených vysokých školách, která sloužila jako srovnávací
studie, je sice na str. 37 charakterizována, není však uveden žádný odkaz. Byla tato studie někde
publikována a kým?
3. Existuje nějaké vysvětlení pro skutečnost, že žádný ze studentů-kuřáků na FaF UK nechce zanechat
kouření a z žen-kuřaček je to jen menšina? Jde o zřetelný rozdíl ve srovnání s jinými zdravotnicky
zaměřenými vysokými školami, na kterých byl zjištěn podíl takových studentů přes 50%.
Výsledky předložené diplomové práce mohou přispět k rozšíření znalostí o zkušenostech a postojích
budoucích zdravotnických pracovníků ke kouření. Údaje by mohly mít i význam pro formulování výukových
plánů na Farmaceuticé fakultě v oblastech souvisejících s drogovou problematikou. Výsledky jsou zajímavé i
pro širší informaci. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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