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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Vzorce užívání nikotinu u kuřáků elektronických cigaret 

Autor Marta Srpová 

Vedoucí práce Barbara Janíková  

Oponent práce Jaroslav Vacek 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Úplný, hodnotný abstrakt v přiměřeném rozsahu. 5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

 

Jasné zdůvodnění práce, vhodná volba a strukturování kapitol. Velmi dobrá práce s literaturou, 
nechybí současné zahraniční studie, vzhledem k tématu vhodně využíváno i méně odborných 
zdrojů. Text je až na výjimky čtivý, dobře strukturovaný, citace bezchybné. Výjimkou jsou 
novotvary pravděpodobně způsobené překladem, např. na str. 14 nalezneme: „Být bývalý kuřák 
bylo nezávisle spojeno s pozitivními účinky…“ nebo „…respondenti byli zrovna 
experimentovaní…“. 

16 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce  

 

Cíl a výzkumné otázky odpovídají záměru deskriptivního výzkumu, použité metody jsou popsány 
srozumitelně, ale dost stručně. Dotazník nebyl podroben pilotnímu ověření (otázky č. 6 a 11A 
mohou mít logicky více odpovědí, v instrukcích se píše o jediné možné volbě…). Nominační 
technika je popsána velice hrubě, není např. jasné, v jakých krajích či u jakých typů obchodů 
s tabákovými výrobky byli získáváni respondenti pro papírovou verzi dotazníku. Není popsána 
analýzy kvalitativních dat (otázka č. 14, kapitola 7.3). Rozsah a způsob získání vzorku neumožňuje 
zobecnění. Validitě nebyla pozornost věnována. 

12 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Výsledky se zdají být správné, jsou prezentovány rutinně dle jednotlivých otázek v dotazníku 
pomocí grafů, které jsou srozumitelné a přehledné, komentáře jsou stručné a přiléhavé. Forma a 
propracovanost sice neoslní, ale ani neurazí. Diskuze se věnuje metodologickým otázkám pouze 
okrajově (vyplňování po internetu, formulace otázek), většinou shrnuje vlastní výsledky a 
konfrontuje je s obdobnými výzkumy. Obecná doporučení jsou učiněna. 

21 / max. 30 
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Etické aspekty práce Stručně popsáno v samostatné kapitolce, bez problémů. 8 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Aktuální a praktické téma zpracované standardní metodikou v průměrné kvalitě. Z formálního 
hlediska přehledné, bezchybné. 11 / max. 15 

 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

 
Komentář oponenta (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Předložená bakalářská práce je svým tématem aktuální, použitými metodami standardní a 
zpracováním průměrná. Teoretická část přináší nové informace, je totiž podpořena aktuální 
zahraniční literaturou, která je vhodně zvolena a řádně citována. Praktická část má 
z metodologického hlediska nedostatky, které významně omezují validitu, nicméně autorka 
dostatečně prokazuje schopnost realizovat i popsat výzkum nevelkého rozsahu na bakalářské 
úrovni. Výsledky jsou přehledné a rozhodně zajímavé, ale stejně jako diskuze spíše strohé. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Co je validita a jak byste ji mohla ve svém výzkumu zvýšit? 
2. Lze závěr podporovat kuřáky v kouření elektronických cigaret vyplývající z výsledků Vašeho 

výzkumu považovat za oprávněný? Svou odpověď zdůvodněte. 
3. Přetavte obecný návrh na zvyšování informovanosti o elektronických cigaretách do podoby 

nějaké konkrétní intervence, kterou by bylo možné realizovat. 

Body celkem 73 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  31. 8. 2015 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 
 

 


