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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Autorka zpracovávala diplomovou práci na aktuální téma 
týkající se kouření a nadužívání alkoholu mladými lidmi. Teoretická část práce je přehledná, 
výstižná a velmi dobře srozumitelná. Autorka zde popisuje fakta, která úzce souvisí se 
zpracovávanou problematikou. Experimentální část práce obsahuje všechny předepsané 
části. Metodická část je přehledná. Výsledková část obsahuje grafy a tabulky splňující 
všechny náležitosti. Orientace ve výsledcích je snadná. Diskuze je rozsáhlá, autorka zde 
konfrontuje výsledky svého šetření s výsledky studií zabývajících se touto problematikou. Do 
porovnání bylo zahrnuto 35 evropských zemí. 
Použití citačních zdrojů splňuje všechny náležitosti. 
Práce je sepsána velmi kultivovaným jazykem, bez překlepů a formálních chyb. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
1. Jaký je mechanismus účinku nikotinu na zrychlení srdeční činnosti? Působí nikotin 
pozitivně inotropně, chronotropně, dromotropně a bathmotropně? (viz str.16) 
2. Jaký je mechanismus vzniku embolie u žen silných kuřaček s hormonální antikoncepcí? 
(viz str.18) 
3. Jakým způsobem indukuje kouření vznik šedého očního zákalu? (viz str.19) 
4. Jak by jste vysvětlila, že studenti z průměrných rodin uváděli nižší míru denního a silného 
kouření a nižší konzumaci alkoholu než studenti z chudších a naopak bohatých rodin? (viz 
str.94) 



    
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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