
Marián Vanek: Evaluace programu školské specifické prevence „Típni to I“. 

Diplomová práce. 

Posudek vedoucí práce. 

 

Student Marián Vanek se rozhodl evaluovat program školské primární prevence užívání tabáku „Típni 

to I“. Poskytovatelem tohoto programu je Česká koalice proti tabáku, cílovou skupinou žáci 7. tříd ZŠ a 

studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Již v úvodu je třeba říci, že se jedná o velmi 

profesionálně zpracovanou a pro praxi skutečně využitelnou práci. Cílem práce je prostřednictvím 

formativní evaluace programu navrhnout efektivní zlepšení metodiky daného programu – revidovat 

ho. Význam a praktické implikace práce jsou od počátku dobře definovány.  

Z procesu tvorby práce: Student pracoval systematicky a velmi samostatně, na podněty ze strany 

vedoucí flexibilně reagoval. 

V teoretické části nás Marián Vanek seznamuje s tématem prevence, užívání tabáku a specifické 

prevence v této oblasti. Teoretický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci 

diskutován. Je předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím 

způsobem interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Argumentace použitá v práci je 

odpovídající. 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, přičemž si je po celou dobu vědom rizik tohoto postupu a zvědomuje je. Všechny použité 

klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a splňují nároky na vědeckou práci. 

Hlavní obsah – výzkum pak se nachází v části praktické. Výzkum je smíšený kvalitativně-kvantitativní: 

analýza potřeb a následná formativní analýza na základě dotazníkového šetření zadávaného před 

začátkem a po ukončení programu (s odstupem 2-3 týdnů) a analýzy 2 polostrukturovaných na problém 

zaměřených rozhovorů se zkušenými lektory programu. Dotazník sestavil autor sám na základě 

ověřených dotazníků s respektem ke všem oblastem, které potřebujeme mapovat při měření dopadu 

primární prevence.  

Bylo zjištěno, že program je efektivní v ovlivnění znalostí žáků týkající se tabákové problematiky, v 

posílení postoje k zákazu kouření v restauracích, v nácviku odmítání a v ovlivnění sklonu ke kouření 

vodní dýmky. Naopak jako neefektivní se ukázal být v ovlivnění postoje ke kouření a sklonu ke kouření 

cigaret. Analýza potřeb zjistila nutnost většího prostoru věnovaného souvislosti přátelství s kouřením 

a zvládáním stresu. Výsledky dále detailně popisují silné a slabé stránky evaluovaného programu a 

potřeby prevence užívání tabáku v dané cílové skupině. 

Výsledky jsou 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 nových postupů – inovaci programu. Jsou učiněna jasná a 

odpovídající doporučení pro další postup. 

Výzkum je po etické stránce dobře ošetřen, rizika a limity práce (zejména riziko bias a nevyužití 

kontrolní skupiny) jsou zvědomovány, což napomáhá objektivitě šetření.  

Práci uzavírá diskuse, kde se výsledky znovu 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. Práce je celkově originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným tématem 

v oblasti primární prevence – tedy efektivitou a dopadem programu. Je napsána na vysoké akademické 

úrovni. 

Otázky pro obhajobu: 

Prosím popište, jak kuřáctví rodičů ovlivňuje prevalenci kuřáctví dětí – v čem je shoda vašeho výzkumu 

s aktuální literaturou/ výzkumy (a kterými). Je možné v této oblasti nějak preventivně intervenovat? 

Co bylo Vaším klíčovým doporučením pro poskytovatele / realizátory programu? 

V diskusi vyslovujete otázku „Je období sedmé třídy senzitivním obdobím pro ovlivnění postoje k vodní 

dýmce?“. Můžete se k tomuto tématu blíže vyslovit (proč otázku přinášíte, co Vás k ní vede a jak si ji 

zodpovídáte)?  

Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

8.8.2016 v Praze    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 

 


