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Posuzovaná práce se komplexně zabývá prevalencí kouření, jeho formami, zdroji 

cigaret a také vlivem marketingu v populaci 8 až 12letých žáků. Jednotlivé kapitoly se 

zaměřují na zdravotní rizika spojené s užíváním tabáku nezletilými, pasivní kouření, 

prevalencí kouření mezi nezletilými, nástup kuřáctví a věk první cigarety. 5. kapitola úvodní 

části disertační práce je věnována dalším formám užití tabáku, přičemž následující kouření 

marihuany mezi mladistvými v ČR. Navazující kapitoly se zabývají postoji dětí a adolescentů 

ke kouření, vlivem prostředí na kuřácký status nezletilých, dále pak preventivními opatřeními 

pro snížení počtu dětských kuřáků, legislativou ČR pro ochranu nezletilých před účinky 

tabáku a vlivem reklamy a propagace tabákových výrobků na nezletilé.  

Podkladem této práce je anonymní dotazníkové šetření žáků 3. – 5. tříd základních 

škol, které bylo uskutečněno v rámci preventivního programu. Jedná se o vysoce aktuální 

problematiku, která je podložena dlouhodobým zájmem a prací autorky v oblasti prevence u 

této věkové kategorie, čemuž odpovídá také počet respondentů a publikační aktivita autorky. 

Vlastní obsah práce tvoří analýza 4 439 dotazníků získaných v 51 základních školách v Praze 

a Ústeckém kraji.  

Formální stránka práce má vysokou úroveň a je logicky členěna, jazykově je sepsána 

na odpovídající úrovni. Práce sestává z 22 stránek úvodního textu, 17 stran, kde autorka 

rozebírá hypotézy a cíle práce, metodologii a vlastní výsledky práce (tyto jsou rozebrány na 

13 stranách), diskuze zahrnuje 12 stran textu. Na 12 stranách je uveden seznam použité 

literatury zahrnující práce posledních více než 30 let do současnosti. Přílohy tvoří seznam 2 

prací autorky s impakt faktorem, které jsou podkladem předkládané disertační práce, přičemž 

doktorandka je první autorkou všech publikací. 2 dále uvedené práce vztahující se k tématu 

jsou bez IF.  



Cílem předkládané práce bylo popsat situaci ohledně zkušeností s kouřením, postoje 

ke kouření a ovlivnění marketingovými aktivitami u dětí 3. – 5. tříd ZŠ (tj. 8-12 let). Tento 

obecný cíl dále autorka rozvádí v deseti dílčích cílech. 

Výsledky lze shrnout následovně: děti z vybraných tříd ZŠ vyjadřují ke kouření 

negativní postoj, přesto má již čtvrtina z nich kuřáckou zkušenost, a to nejčastěji s cigaretami. 

Děti této věkové kategorie jsou ovlivněny marketingem výrobců cigaret. Rodiče jsou 

potenciálním zdrojem cigaret pro své děti. Dosavadní ochrana nezletilých v ČR není 

dostatečná a kontrola prodeje tabákových výrobků nezletilým by měla být výrazně zpřísněna. 

Autorka považuje za vhodné zavedení národní kampaně, monitoring na národní úrovni a 

celkové zpřísnění kontroly tabáku včetně zavedení licencovaného prodeje.  

Cíle práce byly splněny, volba statistických metod i interpretace výsledků práce jsou 

adekvátní, závěry jsou vědecky hodnoceny odpovídajícím způsobem. K práci nemám žádné 

zásadní připomínky. Autoreferát splňuje formální i obsahové požadavky. 

Dizertační práce prokazuje předpoklady autorky k samostatné tvořivé 

smysluplné vědecké práci a k udělení titulu „Ph.D.“ za jménem.  

 

V Praze dne 7. 9. 2018 
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Otázky do diskuse:  

1. Z výsledků práce vyplývá, že třetina dětí si s nikým o kouření ještě nepovídala. 
Jakou formu informací (tj. rozhovor s rodiči, hodina prevence ve škole atd.) pro tuto 
věkovou skupinu považuje doktorandka za nejvhodnější a proč? 

2. Mohou výsledky předložené disertace vést ke změnám preventivních programů, 
včetně současných legislativních opatření? 

  


