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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce je rešeržního charakteru a jejím cílem bylo podat ucelený přehled všech 

současně dostupných informací o vlivu kouření na fyziologické funkce organismu a to s přihlédnutím  

k jednotlivým  látkám, obsaženým v kouři tabákových produktů. 

Diplomová práce je zpracována v rozsahu 82 stran. Odborné informace, získané ze 75 zdrojů (převážně 

z internetu) dokumentovala čtyřmi velmi pěknými barevnými obrázky a rozsáhlou tabulkou v příloze práce. 

Diplomantka v první polovině práce seznamuje s historií vzniku kouření tabáku a s nejdůležitějšími látkami, 

které jsou v kouři tabákových výrobků obsaženy. V druhé části práce popisuje podrobně jednotlivá 

onemocnění, která se statisticky významně projevují u kuřáků a to především dýchacího systému, 

kardiovaskulárního systému, trávicího systému a urogenitálního traktu. Informace doplňuje o popis 

negativního vlivu kopuření na plod a na imunitní systém. Velmi zajímavá je poslední kapitola o škodlivých 

účincích kouření na  lidi, kteří bud v rodině, nebo v zaměstnání byli dříve ( dokud se o uvedených škodlivých 

účincích kouření tolik nevědělo) nuceni pasivně většinou cigaretový kouř vdechovat a to po dobu řady let. 

Předložená práce je velmi pěkně a přehledně napsána a graficky  tříděna. Použitý jazyk nese zvláště na 

začátku práce stopy nedokonalosti, přejaté z citovaného zdroje (např. přídavná  a podstatná jména nejsou ve 

stejném pádě). Též překlepy mohly být opraveny. 

V diskuzi by bylo vhodné upřesnit používání aditiv (které autorka vyjmenovává celkem v počtu 597 v příloze) 

avšak bez blizšího vysvětlení  účelu, jejich přípustné kombinace a  množství. 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako velmi přínosnou a mělo by jí být využito především u 

mladých lidí při výchově proti kouření. Bylo by zajímavé vědět více i o nevratných účincích nikotinu na CNS 

jako je např. zmnožení nikotinových receptorů. 

Předloženou práci pokládám za plně vyhovující a doporučuji ji přijmout k obhajobě. 
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