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Mladá Boleslav ke kuřáctví

VOLBA TÉMATU:
Bakalářská práce se zabývá stále aktuálním a důležitým tématem. Toto téma mě zaujalo
především tím, že respondenti jsou studenty Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi,
kde bylo možné si ověřit, zda znalosti získané studiem zdravotnického oboru měly vliv na
případnou změnu názorů na kuřáckou problematiku. Popřípadě i na změnu osobního postoje
ke kouření.

TEORETICKÁ ČÁST:
V teoretické části je perfektně zpracována sekvence o adolescenci. Specifické rysy.rizikové
faktory, ale ipreventivní programy v kuřácké problematice. Zvláště mě zaujala část, kde
studentka uvádí nejčastěji se vyskytující typy drog v České republice, jejich zařazení, účinky,
abstinenční příznaky, stupeň psychické či fyzické závislosti a patologické účinky dané
návykové látky na organismus při jejím užívání. Hlavní přínos práce vidím ve výběru tématu
a podnětných radách, jak předejít u dětí drogovým problémům.

EMPIRICKÁ ČÁST:
Prezentace výsledků:
Zkoumaný vzorek je zcela přesně stanoven orientací na budoucí zdravotníky, kteří nyní
studují v 1-4 ročníku Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi.

Metoda výzkumu:
Originální dotazník obsahoval 25 otázek. Součástí dotazníku byl test nikotinové závislosti dle
Fagerstrčma, o jehož vyplnění byli požádáni ti studenti, kteří uvedli, že jsou kuřáky.
Předvýzkum splňoval veškerá kritéria: otázkám studenti rozuměli, odpovědi byly jasné.
Celkový počet respondentů byl 229, který považuji za dostatečný.

Výsledky jsou zpracovány v procentech formou výsečových grafů. Pro porovnání jsou
použity grafy sloupcové. Konkrétní čísla jsou zaznamenána v tabulkách.

ZÁVĚRY PRÁCE:
Jsou precizně popsány, přesně defmovány. V této práci vyšlo najevo, že studenti
zdravotnického oboru jsou v problematice týkající se kuřáckého návyku ovlivněni nejen svým
věkem, ale i délkou studia na této škole - a to kladně.
Autorka svou prací dokázala, že umí správně použít dotazníkové metody a její výsledky
kriticky zhodnotit. Je schopna samostatné práce.



Závěr: Práce je precizně zpracována, jak v teoretické, tak empirické části.

LITERATURA:
Literaturu tvoří 23 titulů, celá práce je doprovázena 34 grafy. Přílohy jsou vhodně použity.
Autorka zvládla práci s literaturou, citace jsou v textu správně značeny.

Práce je zpracována na vysoké úrovni, v mnohém mě obohatila, doporučovala bych autorce
publikovat svoje výsledky v některém z odborných časopisů a seznámit kolegyně s
výsledky práce na seminářích, kongresech apod.

OTÁZKY:
1. Jste kuřák?
2. Myslíte si, že zákaz kouření na veřejných prostranstvích je dodržován?

KLASIFIKOV ÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE OPONENTEM:
možnosti: výborně

velmi dobře
dobře
práce nesplňuje požadavky, je třeba ji přepracovat

Zpracovala: Bc. Martina Obomíková
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