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Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

HODNOCENÁ POLOŽKA 

ABSTRAKT 

Abstrakt předkládané práce je velmi stručný, koresponduje s obsahem práce, ale neobsahuje všechny 

klíčové části a nemá přiměřený rozsah. Není zde uvedena charakteristika zkoumaného souboru, 

metoda zpracování dat, výsledky nekorespondují s cílem práce. Klíčová slova by mohla být zvolena 

vhodněji. 

 

ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY 

Zdůvodnění výběru tématu práce není logicky vysvětleno („Téma této práce jsem si zvolila, protože 

mě zajímalo, co vlastně cigarety obsahují a jaké jsou v dnešní době další alternativy klasických 

cigaret.“ nekoresponduje s cílem práce). 

Literární rešerše je napsána na 14 stranách a neobsahuje, z mého pohledu, všechna relevantní 

teoretická východiska práce, naopak např. kapitolu Historie za relevantní nepovažuji.  

Místy (např. podkapitola 1.3, 1.7.7, 1.7.8) je literární rešerše spíše ve formě výpisků. 



Při psaní teoretických východisek práce bych se přikláněla k výběru odborných literárních zdrojů. 

V práci není dodržena citační norma (mj. přímá citace – str. 11.). 

 Podle protokolu o shodě vykazuje práce celkem 36 procent shody, což je z velké míry zapříčiněno 

zkopírovaným textem s hodnotami škodlivin v cigaretách, který je uveden v příloze. Ze 6 procent se 

však práce shoduje s pracemi jiných autorů a v některých případech jsou přepsány celé odstavce 

(včetně původních zdrojů) – např. v podkapitole 1.7.1, kde se shodují s textem v diplomové práci 

Srpové 2017, která není uvedena ani v seznamu použité literatury. 

POUŽITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE  

Hlavní cíl práce je definován stručně a srozumitelně, dílčí cíl práce je složen z 5 podotázek a není 

definován přesně. V kapitole Diskuze je dokonce uveden jiný dílčí cíl. Výzkumné otázky nesouvisí 

s cíli práce. 

V práci není uvedeno, o jaký typ výzkumu se jedná a jak byla získaná data zpracována. Údaje o 

pohlaví, věku a studijním oboru nepatří do výsledků, ale do charakteristiky sledovaného souboru. 

Informaci, že se výzkumu v předkládané práci zúčastnilo 122 žen a 91 mužů stačí uvést slovně, není 

nutné ji následně znázorňovat ještě ve dvou grafech. 

Výzkum byl schválen Etickou komisí FTVS UK. 

ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH POZNATKŮ  

Výsledková část obsahuje některá zavádějící tvrzení – např. str. 32 „u občasných kuřáků je však více 

žen než mužů“. Žen v tomto případě bylo 24, mužů 19, což v případě zohlednění celkového počtu 

mužů a žen ve studii, znamená opak – 19,7 %, resp. 20,9 %.  

Pro čtenáře může být dále na řadě míst zavádějící záměna výrazů “kuřák” a “uživatel tabákových 

výrobků”. 

Čísla grafů (od čísla 6) neodpovídají odkazům v textu, jejich názvy nejsou vždy srozumitelné (např. 

název „muži“, „ženy“, „muži-ženy“), a také popisky jednotlivých částí koláčového grafu (č. 3) 

nejsou srozumitelné. 

Na straně 35 se procentuální vyjádření v grafu a následném textu v některých případech neshoduje. 

Velké nedostatky shledávám v kapitole diskuze – kde jsou výsledky předkládané práce diskutovány 

pouze se dvěma zdroji -  s diplomovou prací Kočové (2014) a údaji hygienické stanice z roku 2017 

(jsou dostupná novější data a není zde zmíněno, zda jsou použité údaje ze srovnatelné populace osob 

do 24 let).  

Autorka zmiňuje slabé stránky práce. Avšak nemožnost získat pro psaní práce dostatek kvalitní 

literatury kvůli pandemii COVID – 19 mi nepřijde relevantní. Řada knihoven studentům VŠ 

zpřístupnila literaturu online (a od 18.5. i v tištěné podobě), nehledě na to, že např. pro diskuzi 

mohlo být čerpáno z celé řady dostupných vědeckých článků. 

V práci nejsou zmíněny doporučení pro další výzkum. 

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS 

 

Předkládaná práce se zabývá aktuálním a bezpochyby přínosným tématem. 
 

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE  
 
Předkládaná práce je logicky uspořádána, má dobrou jazykovou úroveň, obsahuje všechny klíčové 

části, jejich zpracování však (podle mého názoru) chybí pečlivost a vnímám ji jako hraniční pro 

uznání za bakalářskou práci na fakultě Univerzity Karlovy.  



Práci klasifikuji stupněm: dle průběhu obhajoby 

Práci doporučuji k obhajobě 

 

Otázky či připomínky k obhajobě práce: 

Pokud je cílem bakalářské práce zjistit, kolik procent studentů UK FTVS používá 

tabákové výrobky, je možné tento cíl splnit, aniž bychom brali v potaz celkové množství 

studentů na fakultě? 
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