
Abstrakt 

 

Diplomová práce Trendy užívání elektronické cigarety v populaci kuřáků tabáku má 

za cíl provést pilotní průzkum užívání elektronické cigarety v současné populaci kuřáků 

v České republice a zmapovat nejčastější motivační vzorce její spotřeby. K tomuto účelu 

autorka využila vlastního dotazníku adresovaného předdefinovanému okruhu respondentů. 

V první, teoretické části diplomové práce jsou nejprve charakterizovány tabák a nikotin a 

jejich účinky na lidský organismus. Dále se pak analýza zaměřuje výhradně na elektronickou 

cigaretu. Praktickou část práce představuje dotazník a odpovědi 105 respondentů ve věkové 

skupině 25 - 55 let z celé České republiky, kteří užívají tabákové výrobky a pasivně či aktivně 

se již setkali s elektronickou cigaretou. Tímto způsobem byly zjištěny aktuální postoje k 

elektronické cigaretě a zmapováno její dosavadní užívání ve zkoumané populaci kuřáků. 

Druhá část diplomové práce je věnována podrobnější analýze odpovědí získaných v rámci 

dotazníku a vyhodnocení postojů respondentů k elektronické cigaretě, jejich motivace k 

jejímu užití a zpětné vazbě ohledně naplnění očekávaní s ní spojených. Významná část  

(44%) respondentů uvedla, že jim elektronická cigareta dopomohla dočasně snížit či úplně 

zanechat kouření „klasických“cigaret.  

 

Metody:  K analýze současného užívání elektronické cigarety v ČR je využita 

kvantitativní metoda sběru dat ve formě dotazníku založená na záměrném (účelovém) výběru 

respondentů. Soubor: Základní soubor tvoří 105 respondentů z České republiky ve věku 25 – 

55 let, kteří v minulosti či současnosti užívali elektronické cigarety. Výsledky: Průměrný věk 

respondentů je 36.02 let, nejvíce zastoupené jsou regiony Prahy, Ústecký a Jihomoravský 

kraj. 23% dotázaných je v současnosti výhradními uživateli elektronické cigarety, 28% 

respondentů uvádí jako hlavní důvod užívání zájem přestat kouřit, avšak 54% užívá 

elektronickou cigaretu v kombinaci s klasickými cigaretami. Až 59% respondentů uvedlo, že 

nemá dostatek informací o elektronické cigaretě, jejích účincích na lidský organismus a 

kvalitě samotného výrobku. Závěr: Výsledky naznačují, že po doplnění dostatečného  

množství vědecky podložených informací o účinnosti a bezpečnosti elektronických cigaret, by 

se mohly stát vhodnou pomocí pro kuřáky, kteří si přejí přestat kouřit. 
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