
Abstrakt 

Východiska: Za účelem snižování atraktivity kouření zejména mezi mladými a mladistvými 

byla v členských zemích Evropské Unie přijata opatření zakazující prodej cigaret s 

charakteristickou příchutí. Prodej cigaret s mentolovou příchutí je v zemích EU zakázán od 

května 2020. Do té doby představoval mentol jednu z nejčastěji používaných příchutí cigaret.  

Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapovat a popsat vzorce užívání tabákových a 

nikotinových produktů v populaci vysokoškolských studentů po uvedení zákazu prodeje 

mentolových cigaret. Dílčími cíli bylo zjistit a popsat vnímání škodlivosti mentolového 

tabáku společně s postoji k zákazu mentolových cigaret. 

Metody: Sběr dat byl realizován pomocí on-line dotazníkové studie na platformě Survio.com. 

Jako hlavní kanály pro distribuci dotazníku byly zvoleny studijní a kolejní skupiny na 

sociálních sítích Facebook, Instagram a Discord. Výzkumný soubor tvořilo 577 respondentů, 

z toho 307 se zkušeností s užíváním mentolových cigaret. Sesbíraná data byla následně 

importována do programu MS Excel, kde byla analyzována s pomocí použití deskriptivní 

statistiky. 

Výsledky: Výše spotřeby tabákových výrobků se po zákazu u většiny respondentů (56,0 %) 

nezměnila, u 12,4 % se snížila a 15,0 % přestalo tabák užívat. Jako reakci na zavedení zákazu 

uváděli respondenti nejčastěji přechod na obyčejné cigarety neobsahující mentol (31,3 %), 

elektronické cigarety (17,6 %) a zahřívaný tabák (14,7 %). Mentolové cigarety byly bez 

ohledu na skutečnost, zda respondenti užívali mentolové cigarety, nejčastěji vnímány jako 

stejně škodlivé jako klasické cigarety. Mezi respondenty neužívajícími mentolové cigarety 

převládal souhlasný postoj k zákazu, ve skupině uživatelů naopak nesouhlasný postoj. 

Závěr: Práce přináší nové poznatky o prevalenci a vzorcích užívání mentolových cigaret 

v populaci vysokoškolských studentů. Výzkum ukázal, že mezi uživateli cigaret s mentolovou 

příchutí došlo od května 2020 ke změnám ve vzorcích užívání tabákových výrobků. Mezi 

zákazem a vzorci užívání tabákových a nikotinových výrobků nelze na základě těchto 

výsledků prokázat přímou kauzalitu. 
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