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1. Struktura práce, metody, cíle 
 
Teoretický úvod práce tvoří její první polovinu. Poznatky shrnuté v této části se 
opakují také během diskuze výsledků vlastního šetření. Popis metodologie, sběru 
dat, statistického zpracování výsledky a jejich diskuze spolu se závěrem vyplňuje 
druhou část práce. Další  tvoří  literatura  a příloha. 
Teoretická část popisuje současné poznatky související s tématem práce v mnoha 
aspektem. Nicméně ne  vždy  respektuje jejich  změny  v čase odpovídající volbou 
citací a tím snižuje věrohodnost tvrzení, např. na str. 12. kde upozorňuje na  zvyšující  
podíl  dívek  kuřaček odkazem na citaci z r. 2012 a zároveň tento fakt vyvrací citací 
z téhož roku. Pokud  je  uváděna rakovina jako  následek  kouření, měla  by vždy 
specifikován typem nebo aspoň názvem orgánu.  
Údaje o prevalenci kouření u dětí a adolescentům v různých  věkových  skupinách 
souvisí s tématem a dokládá důležitost a výjimečnost údajů o  kouření  pro děti 
mladší 11 let, tedy cílovou skupinou pro sběr dat k této práci. 
Přínosem celé  práce  tedy  i  její teoretické části jsou  údaje o dalších  formách  
kuřáctví: vodní dýmky a marihuany. Nicméně, především  u  marihuany je třeba brát 
v úvahu jiný typ závislosti a zdrojů. 
Postoje dětí a adolescentů i vlastní  kouření cigaret je závislé na sociálních, a 
ekonomických determinantách zdraví, což autorka dostatečně rozebírá. 
Preventivní opatření,  které  jsou  popisována,  jsou převážně legislativní a kontrolní. 
Hodně  prostoru  je věnováno specifickému oboru – marketingu  a  reklamě. 
Z prostředků,  které  má k dispozici preventivní medicína a podpora zdraví, jsou  
zmíněny  pouze  plošné  národní  kampaně. S tímto návrhem se nemohu na základě 
svých  pracovních  zkušeností  ztotožnit – aktivity musí být specifikované dle cílové 
skupiny a víc kvalitativní než kvantitativní. 
Hypotéza je stanovena spíše popisem dílčích cílů než vědecky  formulovanou  
otázkou, která může  přinést  nové a překvapující poznatky.  
Sběr a hodnocení dat je standartní, nicméně znepokojila mě doba, která uplynula 
mezi provedením dotazníkového šetření a použitím výsledků pro tuto práci. Např. ve 
výsledcích a diskuzi zmiňovaná značka cigaret Petra již  několik  let neexistuje -  není  
na trhu v ČR. To, že  respondenty  byli žáci z Prahy a z Ústecka  slibovalo najít 
rozdíly v kuřáctví dětí dle  sociálně-ekonomických  determinant, což se nestalo, 
pravděpodobně  proto, že se  nejednalo  o  náhodný výběr respondentů, ale  o  
pokračování spolupráce se školami, které  měly  zájem  o preventivní  program  



k nekuřáctví a  tak došlo k setření sociálně-ekonomických  rozdílů,  které vlastně  ani  
nebyly  sledovány. 
 
Výsledky jsou zpracovány přehledně, v tabulkách  a  komentářích a odpovídají 
stanoveným cílům. Diskuze opakuje poznatky z teoretického úvodu, rozvádí výsledky 
a lehce je konfrontuje či spíše  potvrzuje  s poznatky  literatury  naší  a zahraniční. 
Místy se čtenář  ztrácí mezi jsou výsledky výzkumu a výsledky jiné studie. 
Chválím uvedené limitace provedeného výzkumu a je dobře, že si jich autorka je 
vědoma. 
 
Závěr  je  skutečně shrnutím předchozích výsledků a diskuze. Protože se jedná o  
práci  z oboru prevence nemocí, chybí  mi  shrnutí navržených opatření, které se  
objevují  na  různých  místech práce. Poslední věta“ Pro zvýšení informovanosti dětí 
z mimopražských oblastí lze opět doporučit plošnou  národní  kampaň.“ opravdu není 
nejlepším závěrem, naopak: pokud by  národní  kampaně  jako doporučovaný  
preventivní  prostředek byly úspěšné, tak by  se  to projevilo celonárodně a plošně a 
rozhodně ne  jen   vyšší  informovanosti dětí z Prahy. Podporuje   to moje doporučení  
menších, cílených akcí. 
 
    3. Jazyková a grafická úroveň 
Po jazykové stránce je práce napsána srozumitelně a věcně, s vědeckou dikcí a 
stylistikou. Doporučila bych více jednoznačně formulovaných tvrzení a celkově větší 
střídmost v jejich výběru. Méně  je  někdy  více.  
    4. Otázka k obhajobě 

Vysvětlit prodlevu mezi sběrem a dat a  jejich  uvedením v této  práci a jaké to 
má či  může  mít  důsledky  pro interpretaci  výsledků a  především  pro  návrh 
preventivních  opatření v současné  praxi. 
 

Závěry oponentského posudku  
 

- Autorka ve své disertační práci prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce 
v daném oboru a udělení titulu „ Ph.D.“ za jménem. 

- Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném 
oboru. 
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