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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: Konzultant práce 

Autorka práce: Bc. Petr Lacina 

Název práce: Kouření jako součást socializačního procesu 

 

Vedoucí práce: Doc. Milan Tuček, CSc  

Oponent: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc 

Navržené hodnocení: dobře 

 

Jde o diplomovou práci, která nebyla v červnu 2013 obhájena (jak konzultant, tak oponent ji 

nedoporučili k obhajobě). Za relativně krátké období se P. Lacinovi podařilo jednak doplnit práci o 

vlastní kvalitativní výzkum mezi 10 kuřáky ve věku mezi 20 a 30 lety, jednak přeci jen získat další 

data z rozsáhlého reprezentativního výzkumu kouření z roku 2013 firmy Ipsos Tambor (více než 8 

tisíc respondentů ve věku 18+) plus z doplňkového šetření věkové skupiny 18-22 let (1 

respondentů) přesahující rámec publikované výzkumné zprávy. Částečně se též přeci jen podařilo 

vnést do textu určitou svazující myšlenku (socializační proces), která pak vymezila tématické 

okruhy polostandardizovaných rozhovorů a vnesla i určitou logiku do analyzovaných (lépe řečeno) 

autorem komentovaných výsledků z výše uvedených reprezentativních dotazníkových šetření.  

 Ve svém konzultantském posudku se odvolávám na svůj červnový nedoporučující posudek 

(citace je kurzívou), s tím, že chci ukázat, že v přepracované versi diplomant napravil zásadní 

nedostatky původního textu, v rámci možností dostatečně reagoval na nejzávažnější připomínky a 

že předložený text již splňuje požadavky kladená na diplomovou práci v takové míře, že ji mohu 

doporučit k obhajobě. 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

diplomová práce nemá ujasněný cíl, neklade si žádné konkrétní výzkumné otázky. Jde o text, který 

mapuje způsobem vlastním osvětovým příručkám problematiku kouření, následně reprodukuje 

výsledky z několika výzkumů věnovaných otázkám kouření v ČR. Z rozboru těchto výzkumů dochází 

pak autor k závěrům, které v kostce shrnují příčiny stále vysokého počtu kuřáků. Jako konzultant 

vím, že se autorovi nepodařilo uskutečnit vlastní výzkum, takže mu nezbývalo, než se pokusit o 

sekundární analýzu dat. Této analýze ovšem chybí nějaký hlubší záměr, který by překročil čistě 

popisný rozměr.  

 

Jak už jsem uvedl, autorovi se podařilo přece jen podřídit svoje rozbory dat a jejich interpretaci 

(především do interpretace dat z různých výzkumů a do vlastní kvalitativní sondy) konceptu 

socializace v rodině a vrstevnických skupinách. I když určitá popisnost výsledků z převzatých 

výzkumů zůstala (přes veškeré úsilí se nakonec nepodařilo získat raw data k hlubším analýzám či 

k testování hypotéz), stala se práce myšlenkově sevřenější. Konceptualizace se promítla i do 

změněného názvu práce.  

 

2. Opírá se autor o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
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Seznam literatury je naprosto nedostatečný. Z uvedených zdrojů jsou tři publikace vydané Ligou 

proti rakovině, jedna základní učebnice, jedna práce encyklopedického charakteru pro širší 

veřejnost a pak publikace, ze kterých jsou čerpány výsledky šetření. Cizojazyčné texty v podstatě 

chybí.  

Seznam literatury byl mírně rozšířen (především o internetové zdroje). V tak krátkém čase, který 

měl autor k dispozici (práce musela být předložena k opakované obhajobě v zářijovém termínu 

vzhledem k délce studia), se nedalo předpokládat v tomto směru nějaký výraznější posun.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autor využívá data z několika rozsáhlých výzkumů, jejichž kvalita jak z hlediska reprezentativity, tak 

aplikovaných výzkumných instrumentů je nepochybná. Jde ovšem o sekundární analýzu, která 

kromě přejatých fakticit v podobě (přejatých) třídění druhého stupně, nedává žádnou přidanou 

hodnotu. 

 

P. Lacina v převzatých datech již nebyl omezen na publikované výzkumné zprávy, neboť získal od 

Ipsos Factum další výsledky, které mohl samostatně vyhodnotit v rámci své konceptualizace 

problému. Jeho vlastní výzkumná sonda (10 polostruktorovaných rozhovorů) mu umožnila doplnit 

suchou řeč čísel o živé příběhy. Analýza rozhovorů je provedena odpovídajícím způsobem a je 

přehledně prezentována. 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor opírá závěry, k nimž dospěl? 

 

Závěry, ke kterým autor dospívá, jsou vyargumentovány vlastně nepřímo – výčtem řady faktů, které 

byly převzaty z citovaných výzkumů kouření, sumarizací právních norem atd. 

 

Závěry v daleko větší míře vycházejí z analýz rozšířeného souboru dat a vlastního výzkumu. 

Pochopitelně řada závěrů a tvrzení, které autor uvádí jsou (a nutně musí být) převzaté z citované 

literatury. 

 

5. Jsou v práci autorova tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Úroveň odkazovaného aparátu je nedostatečná. U doslovných citací nejsou uvedena čísla stránek, 

podobně pak není odkaz na stránky, když autor nějakým způsobem využívá obsah části citované 

publikace.  

 

Úroveň odkazů je standardní. 

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Text je čtivý, s minimem prohřešků proti českému jazyku. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Pokud obhajoba proběhne, myslím, že by autor měl vysvětlit sociologický koncept svého zkoumání 
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sociálního významu kouření, formulovat výzkumné otázky a vyložit, jakými výzkumnými metodami 

chce na tyto otázky hledat odpověď. 

 

Dopracováním práce P. Lacina vlastně odpověděl na položenou otázku. Pro obhajobu navrhuji, aby 

autor vyložil, jak a proč se bude kouření mladých lidí v dalších letech u nás vyvíjet. 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Předložený text nesplňuje základní požadavky kladené na diplomovou práci, takže ji nedoporučuji 

k obhajobě. 

 

I když předložený text má řadu nedostatků, tak podle mne již splňuje minimální požadavky kladené 

na diplomovou práci.  

 

 

Datum: 27.8. 2013 

 

          Podpis: 


