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Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce Petry Hniličkové se zabývá velmi společensky aktuální problematikou a to analýzou 

znalostí zdravotních rizik pasivního kouření  metodou matematického vyhodnocení anonymních dotazníků u 

vybraných souborů občanů. 

 Rigorózní práce je napsána v rozsahu 70 stran.Text je doložen 53 recentními citacemi použité literatury a 

to převážně z internetu. Získané výsledky jsou dokumentovány v 31 grafech a v 7 tabulkách. 

iV teoretické části autorka popisuje základní toxické účinky kouření a to ve vztahu k jednotlivým chemickým 

složkám obsaženým v kouři cigaret. Dále popisuje negativní zdravotní účinky pasivního kouření a 

kouření"zTřetí ruky",o kterém není všeobecné povědomí. 

 V experimentální části v rozsahu 40 stran popisuje provedení dotazníkové akce (celkem 16 otázek) u 101 

občanů smíšeného pohlaví, kteří byli pacienty plicní ambulance v Kutné Hoře a zaměstnanci nemocniční 

lékárny v Kolíně. Otázky byly zaměřeny na dobu kouření celkově i denně, místo kouření, prostředí kouření a 

na znalosti toxického účinku pasivního kouření. Při vyhodnocování byl brán ohled na rozdíly v pohlaví, věku 

a dosaženém vzdělání. Výsledky byly zpracovány statisticky chí kvadrát testem a závěry byly učiněny na 

základě matematického ověření platnosti několika stanovených hypotéz. Tyto výsledky autorka shrnula do 

31 sloupcových grafů(barevně provedených) a do 7 kontingenčních tabulek. 

 K autorce mám v rámci diskuze několik dotazů a připomínek: 

1)Mohl odpovědi ovlivnit zdravotní stav pacienta plicní ambulance?  

2) Uvažovala jste nebo plánujete v budoucnu oslovit pacienty např. kardiologické nebo onkologické 

ambulance ? 

 3) Byl podobně koncipovaný výzkum prováděn i v jiné zemi? 

4) )U matematických vzorců na str.31 a 32 by bylo vhodné uvést vysvětlivky 

 5) V grafech by bylo vhodné dodržovat barevné odlišení(ženy, muži) a pro další jiné kategorie použít jiné 

šrafování 

6) V citacích autorů by bylo vhodné dodržet jednotnost v uvádění jmen (např.cit.2) 

 

Uvedené připomínky nesnižují celkovou úroveň práce, která přináší nové zajímavé výsledky, je 

vypracována velmi pečlivě a přehledně a splňuje požadavky kladené na rigorozní práci. Proto ji d o p o r u č 

u j i  k obhajobě. 
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