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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Nedostatečná úroveň – abstrakt postrádá jasné sdělení (0 bodů). 

Dobrá úroveň – abstrakt je neúplný nebo v něm chybí jeden či více klíčových částí nebo není 
konzistentní s cílem, strukturou práce či diskutovaných poznatků (1-2). 

Velmi dobrá úroveň – abstrakt obsahuje všechny položky, ale: jeho vypovídací hodnota je slabá, 
je příliš dlouhý, je matoucí (3-4). 

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny klíčové informace (5). 

5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována 
standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Nedostatečná úroveň – odůvodnění nebo rešerše chybí, význam/přínos práce je pochybný, 
neposkytuje odpovídající oporu pro tvrzení autora, chybí přehled předešlých výzkumů a/nebo 
nekriticky přejat, reference na práci jiných autorů je nepřiměřená (0-4). 

Dobrá úroveň – pro zpracování diskutovaného tématu byla vybrána adekvátní odborná literatura. 
V práci je referováno k odpovídající empirické nebo teoretické bázi. Byla provedena rešerše 
předešlých výzkumů (ale jenom nebo v převážné míře českých), na něž je v práci správně 
referováno (5-10). 

Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně diskutována adekvátní odborná literatura k 
tématu. Popis základních pramenů nebo teoretického rámce je na standardní dobré úrovni a 
zohledňuje i práce zahraničních autorů (11-15). 

Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. Teoretický nebo 
empirický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je 

15 / max. 20 
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předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 
interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Argumentace použitá v práci může být 
inovativní a pro obor přínosná (16-20). 

Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru nebo popisu jedné nebo více částí práce, 
zvolené metody neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám (0-4). 

Dobrá úroveň – základní části práce jsou popsány na dostatečné úrovni a umožňují porozumět 
použitým metodám a postupům (5-10). 

Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a 
odpovídají současné vědecké praxi (11-15). 

Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a splňují 
nároky na vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné (16-20). 

16 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s prezentací nebo s interpretací výsledků (0-8). 

Dobrá úroveň – prezentované výsledky jsou vnitřně konzistentní. Některé interpretace výsledků 
jsou přiměřené. Práce zmiňuje některé z jejích hlavních slabých a silných stránek (9-16). 

Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně prezentovány a jeví se jako správné. 
Interpretace výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou diskutovány včetně 
implikací pro interpretace poznatků. Práce demonstruje porozumění implikacím diskutovaných 
poznatků pro další výzkum nebo opatření (17-23). 

Výborná úroveň – výsledky prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Správná 
interpretace výsledků je provedena s kritickým zohledněním možných alternativních vysvětlení. 
Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků. Výsledky 
jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů a zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji 
nových technik a postupů). Jsou učiněna jasná a odpovídající doporučení pro další výzkum nebo 
opatření (24-30).  

24 / max. 30 
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Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

 

Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, etická pravidla výzkumu a ochrana 
osobních údajů nejsou respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena (0-2). 

Dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu, nicméně 
z etického hlediska vykazuje nedostatky, které ale nejsou zásadního charakteru (3-5). 

Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu (6-8). 

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. 
Jsou diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. Autor bere v potaz společensko-
kulturní dopad práce (9-10). 

10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá společensky aktuálním nebo praktickým problémem 
nebo není na odpovídající úrovni zpracována a vnitřně uspořádána, např. chybí některá z jejích 
klíčových částí, neodpovídá rozsahem požadavkům či je nelogicky uspořádána (0-3). 

Dobrá úroveň – práce pojednává alespoň částečně aktuální nebo praktický problém v kontextu 
oboru. Text je z hlediska obsahového i formálního bez zásadních pochybení, práce je úplná a má 
jasnou strukturu (4-7). 

Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a praktický problém v kontextu oboru. Je 
zpracována na velmi dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy všechny zásady logické i 
formální strukturace textu (8-11) 

Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným 
společenským problémem. Je napsána na vysoké akademické úrovni (12-15). 

 

12 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / 
vedoucího práce 
(celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Posuzovaná bakalářská práce se v teoretické části věnuje zdravotním a ekonomickým důsledkům užívání tabákových výrobků v Makedonii 
v porovnání s Českou republikou. Praktická část je zaměřena na hodnocení dotazníkového šetření, realizovaného v Makedonii. Šetření zjišťovalo 
dopady vybraných opatření kontroly tabáku (zvyšování daní, nekuřácké veřejné prostory). 
 
Úvod je stručný, přehledný, srozumitelný. I v úvodu by ale měly být u jednotlivých výroků/odstavců citace. 
Pozor - kouření není zlozvyk, jak se opakuje několikrát v textu. Že se jedná o nemoc, závislost, je přitom níže uvedeno také.  Neměli bychom 
zaměňovat psychosociální složku závislosti se zlozvykem. Používat správnou terminologii je důležité i v komunikaci s pacienty/klienty.  
 
Teoretická část: 
Oceňuji přehlednou část mapující onemocnění související s užíváním tabáku. Bylo by zajímavé uvést u všech nemocí rizika výskytu spojená 
s kouřením (uvedeno jen u některých). 
Zajímavé jsou jmenované histologické typy NSCLC právě ve vztahu ke kouření. Převažujícím typem byl donedávna dlaždicobuněčný 
(skvamocelulární Ca). V posledních letech ovšem stoupá incidence adenokarcinomů. Důvodem je pravděpodobně klesající obsah dehtů v cigaretách 
a naopak rostoucí podíl kancerogenních nitrosaminů. 
 
Poznámka: náhradní terapie nikotinem patří mezi farmakoterapii. 
 
Analýza situace v Makedonii a ČR: 
Doporučovala bych porovnat oba státy z hlediska standardizované úmrtnosti (na 100 tis. obyvatel). Věkově standardizovaná úmrtnost na 
ischemickou chorobu srdeční je v FYR of Macedonia nižší u mužů i žen než v ČR, úmrtnost na mozkové příhody naopak větší (Health at a Glance: 
Europe 2012 - © OECD 2012 (http://dx.doi.org/10.1787/888932703050).  
Tento rozdíl by bylo zajímavé zkusit vysvětlit – vliv středomořské diety?, kvalita sběru dat??,… 
 
Poznámka: Prevalence kouření v ČR u žen je omylem uvedena vyšší (23,7 %, nikoli 26,3 %) 
 
Ekonomické důsledky užívání tabáku: 
Přehledně zpracovaná kapitola.  
 
Poznámka k citaci z článku Chaloupka et al., 2013: „Vyšší zdanění u rozvojových států vedlo k větší spotřebě nekvalitních cigaret kvůli cenové 
dostupnosti“. 

- překlad vyznívá trochu jinak než originál, kde je slovo kvalita v souvislosti s cigaretami v uvozovkách. Konkrétně tedy: „...větší dostupnost 
relativně levných produktů nízké "kvality". 

Zajímavým závěrem tohoto článku je shrnutí, že významné zvýšení daní účinně redukuje kouření, ale dostupnost levných značek může vést některé 
kuřáky k přechodu na levnější značky. Toto přesměrování na levnější značky se zvyšuje s větší variabilitou cen cigaret dostupných na trhu. Složitější 

http://dx.doi.org/10.1787/888932703050
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struktura danění vede k větší variabilitě cen cigaret. Jednodušší systémy danění cigaret, zejména ty zdůrazňující specifické daně, vedou k menší 
variabilitě cen cigaret.   
 
Autorka uvádí cenné informace o opatřeních kontroly tabáku v Makedonii a nastiňuje problematiku Makedonie jako státu, který má zisk z pěstování 
tabáku a zároveň se snaží o účinnou kontrolu tabáku.  
  
Poslední odstavec podkapitoly Spotřební daň je bez citace. Zmiňované nebezpečí pro kuřáky nelegálních cigaret by se mělo být podpořeno 
literaturou. Jedním z lobby tabákových firem jsou právě varování před ilegálním trhem - v českém tisku dokonce za podpory České policie. 
(http://www.tribune.cz/clanek/38075-european-policy-roundtable-on-smoking-cessation) 
 
Ekonomické důsledky na kuřáka: 
Pro porovnání dostupnosti cigaret je přesnější použití parity kupní síly. 
 
Poznámka k Citacím:  
Např. v kapitole Tabák chybí citace. Publikace Kalina 2003 (v textu uvedeno omylem 2009) pravděpodobně nebude jediným zdrojem. 
(http://www.drogy-info.cz/pdf/drogy_a_drog_zavislosti_dil1.pdf) 
V citacích chybí publikace Blecher et al., 2012 citovaná v textu.  
Wikipedie nepatří mezi zdroje citací pro vědeckou práci. 
 
Praktická část:  
V metodice mohl být výběr dobrovolníků popsán podrobněji - např. jak bylo dosaženo obdobného počtu kuřáků a nekuřáků, žen a mužů, osoby byly 
oslovovány kde? (v konkrétní restauraci, na ulici,…), jaký byl response rate (kolik oslovených osob nechtělo na dotazník odpovídat) apod. Důležité je 
to pro posouzení náhodnosti výběru vzorku. 
Nebyla zdůrazněna anonymita šetření. 
 
Není jasné, zda dotazovaným byl řečen cíl dotazníkového šetření - pokud ano, příště bych zvážila obecnější formulaci, aby hypotéza neměla vliv na 
odpovědi. 
 
V tabulce charakteristiky souboru by bylo zajímavé uvést u jednotlivých věkových kategorií zastoupení podle pohlaví, zajímavý je i přepočet (který si 
musí čtenář sám dopočítat) na procentuální zastoupení kuřáků v dané věkové kategorii (66 % kuřáků v nejmladší věkové kategorii, 57 % v kategorii 
do 55 let a 43 % v nejstarší věkové kategorii). 
 
Otázka číslo 3: výše příjmu u nejmladší věkové kategorie může být ovlivněna trvajícím studiem – vhodné uvést v diskuzi. 
 
Při zjišťování kuřáckého statutu by měla být uvedena jeho definice, která je v teoretické části. 
 
Správně jsou zmíněný i limity dotazníkového šetření, zejména velikost sledovaného souboru, ale také věková struktura dobrovolníků.  



 

6 

 

 
Za nejzajímavější výsledek dotazníkového šetření považuji zjištění, že většina oslovených kuřáků by ráda přestala kouřit a že většinou neví, kde 
hledat pomoc. To nekoresponduje s výše uvedeným faktem, že již rok existující poradna pro léčbu závislosti na tabáku neměla dosud jediného 
pacienta. Bylo by zajímavé zjistit možné důvody: o poradně se neví, nejsou k dispozici letáky, příspěvky pojišťovny na léky apod. 

Doplňující otázky k 
obhajobě 

1. Dostupnost náhradní terapie nikotinem v Makedonii (v lékárnách?,  jaké ústní formy, porovnání ceny cigaret na 3 měsíce s cenou léčby na 
3 měsíce u průměrného kuřáka 20 cigaret denně – porovnání s ČR) 

2. Prosím o stručný přehled konkrétních přijatých opatření kontroly tabáku v Makedonii (možno dle bodů MPOWER WHO). Co myslíte, že by 
se mohlo v příštích letech v oblasti kontroly tabáku v Makedonii zlepšit, která opatření? 
proč Makedonci nepřestávají kouřit??? 

Body celkem 82 / max. 100 bodů 
Navrhované 
hodnocení 

práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  8.1.2015 
Jméno a příjmení, 
podpis 

MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.  
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Instrukce pro posudky bakalářských prací: 
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 

k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 
posudku. 

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám. 
3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Instrukce pro posudky magisterských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. 
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat. 
3. Napište celkové shrnující hodnocení. 
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Klasifikace práce podle bodového hodnocení  

Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 

Výborně 100–81 100–86 

Velmi dobře 80–61 85–71 
Dobře 60–41 70–56 

 

 


