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Oponentský posudek 

 

Tématem práce M.Vanka je evaluace programu školské primární prevence užívání tabáku „Típni to I“. 

Poskytovatelem tohoto programu je Česká koalice proti tabáku, cílovou skupinou žáci 7.tříd ZŠ, resp. 

studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Vanek ve své práci podává podrobný úvod do 

problematiky školské primární prevence i užívání tabáku, jeho rizik i způsobů omezování jeho užívání. 

Cílem práce je na základě analýzy potřeb a formativní evaluace programu navrhnout efektivní 

zlepšení metodiky daného programu. 

 

Práce je postavena dostatečných teoretických základech získaných studiem české i zahraniční 

literatury. Autor se dobře orientuje v problematice prevence užívání tabáku. Definuje školskou 

primární prevenci rizikového chování a vysvětluje nezbytnost její evaluace (včetně různých 

dostupných postupů), správně uvádí požadavky na efektivní programy specifické primární prevence. 

V případě struktury a rozdělení prevence mylně považuje rozdělení prevence na primární, sekundární 

a terciární za zastaralé (dosud se používá) a tvrdí, že toto dělení je v současnosti nahrazeno dělením 

na prevenci specifickou a nespecifickou. Toto tvrzení je mylné. Na specifickou a nespecifickou se dělí 

prevence primární dle toho, zda specificky předchází definovanému rizikovému chování (jak již autor 

DP správně uvádí).  

Autor podává podrobný výčet rizik užívání tabáku v rozličných formách, přičemž komentuje jejich 

atraktivnost z hlediska věku posluchačů. Popisuje účinnou legislativu potřebnou k prevenci užívání 

tabáku a její vývoj ze světového hlediska i současnou situaci v České republice. 

Teoretická část obsahuje i zdůvodnění zvolených výzkumných postupů a jejich zasazení do širšího 

teoretického konceptu. Autor zvolil formativní evaluaci výše uvedeného programu, který sám 

lektoruje. Cílem práce bylo navrhnout na základě zjištěných výstupů revizi zmíněného preventivního 

programu.  

Teoretická část je kvalitně zpracovaná, úměrná formátu práce a prezentovaná fakta jsou relevantní 

tématu práce. 

 

Stěžejní částí práce je část praktická, v níž autor popisuje svůj výzkum. Výzkum je smíšený 

kvalitativně-kvantitativní, založený na dostatečných teoretických základech. Autor provedl analýzu 

potřeb a formativní analýzu na základě dotazníkového šetření zadávaného před začátkem a po 

ukončení programu (s odstupem 2-3 týdnů) a analýzy rozhovorů se zkušenými lektory programu. 

Zkušeného lektora definuje na základě vzdělání (proškolen jako lektor programů České koalice proti 

tabáku + nadále se v dané problematice vzdělává), minimálně 2leté praxe ve vedení programů 

primární prevence užívání tabáku a zároveň pracují na lince pro odvykání kouření. 

Dotazník sestavil autor sám na základě ověřených dotazníků, pokrývá jak demografické údaje, tak 

kognitivní i postojovou složku, neopomíjí ani složku behaviorální. Tazatel tak mapuje celou šíři 

požadovanou KAB (Knowledge - Attitude - Behavior) principem efektivní primární prevence. 

V analytické části pak zjišťuje nejen posun v nabytých znalostech či dovednostech žáků, ale i 

souvislosti např. kuřáctví rodičů a postojů jejich dětí ke kouření. Rozhovor byl veden se 2 lektory, 



kteří jako jediní z organizace splnili požadavky na definovanou zkušenost. Jednalo se o 

polostrukturovaný na problém zaměřený rozhovor. 

Dotazníky i rozhovory jsou pořízeny se souhlasem respondentů a kódovány tak, aby byla zaručena 

anonymita. Výzkum je tedy ošetřen i po etické stránce. Autor reflektuje vlastní zainteresovanost 

v programu, on sám vedl jako lektor evaluované lekce, je dlouholetým lektorem České společnosti 

proti tabáku, reflektuje i limity provedeného výzkumu. 

Analytické  postupy použité v praktické části jsou adekvátní a přiměřeně hluboké. Práci uzavírá 

diskuse, kde se základní výsledky konfrontují se zpracováním tématu v literatuře, která byla 

představena v teoretické části. Autor práce na základě zjištěných skutečností navrhuje změny 

dosavadní metodiky programu „Típni to I“, které povedou ke zvýšení efektivity tohoto preventivního 

programu. 

Vše je eticky ošetřeno a dobře reflektováno, formálně je diplomová práce ucelená, rozsah 

zpracovaného materiálu je dostatečný, literatura je dostačující a poctivě citována. Bohužel se v práci 

objevuje poměrně hodně překlepů, což kazí celkový dojem z jinak velmi kvalitní práce.  

Velmi oceňuji praktický přínos práce – v aktuálním procesu zkvalitňování školské primární prevence 

rizikového chování zajišťovaném MŠMT a Pracovištěm pro certifikace NÚV se jedná o významný počin.  

Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

13.8.2016 v Praze      Mgr., MgA. Markéta Čermáková 

 


