
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno a příjmení:  Hana Pekárková    

Název práce:   Užívání tabákových výrobků studenty UK FTVS 

Cíl práce:  Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, kolik procent studentů UK FTVS používá tabákové výrobky. 
Dílčím cílem bylo prozkoumat, který z tabákových výrobků používali studenti nejvíce, proč s kouřením 
začali a zda již zkusili, nebo chtěli s kouřením či užíváním jiných tabákových výrobků přestat. Zda si byli 
kuřáci i občasní kuřáci vědomi rizik s užíváním tabákových výrobků spojených.   

 

Kritéria hodnocení práce: 

  
stupeň hodnocení 

Výborně velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce     X   

teoretické znalosti   X  

vstupní údaje a jejich zpracování   X  

adekvátnost použitých metod  X   

samostatnost posluchače při zpracování tématu    X     

logická stavba práce      X   

práce s literaturou včetně citací     X   

využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie   X  

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu    X   

úprava práce (text, grafy, tabulky)    X   

stylistická úroveň    X   

  
 
Připomínky, slovní hodnocení 
 
Zvolené téma práce je stále aktuální. Bakalářská práce má klasické členění, autorka formuluje dvě výzkumné otázky k tématu a 
využívá anketní šetření, výsledky jsou prezentovány v grafech. Informace v teoretické části nejsou zcela vyvážené, např. by měla 
být zdůrazněna role nikotinu jako původce závislosti, a krátce problematika odvykání a dopadům na sportovní výkon. Šetření 
přineslo zajímavé výsledky, i když je není možné zevšeobecnit. V popisech grafů jsou nedostatky. Diskutování výsledků je značně 
stručné, domnívám se, při větším využití tematických odborných publikací bylo možné diskuzi rozšířit o další aspekty problematiky. 
Autorka pracovala značně samostatně, což se do jisté míry odrazilo i v míře zohlednění mých připomínek. 
Kontrola v systému Turnitin vykazuje v teoretické části vyšší míru shody s jinými zdroji. Většinou se jedná o odborné či popisné 
údaje, které lze částečně zařadit k „obecně“ známým informacím (např. složky tabáku) a zařazením tabulek obsahu škodlivin 
v jednotlivých výrobcích. Lze najít citační chyby a převzaté pasáže.  
Přes zmíněné výhrady, které přičítám většinou nezkušenosti autorky, lze práci postoupit k obhajobě.  
 
Navržené hodnocení: dle obhajoby 

Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

Které z negativních účinků složek tabákového dýmu ovlivňují výkon sportovce? Jak moc koresponduje Váš soubor z hlediska 
zastoupení mužů a žen s rozložením studentů fakulty?   
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