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Abstrakt 

Na kouření se dá nahlížet z mnoha směrů. Jsou zde patrné důsledky sociální, politické, 

zdravotní, ekonomické. Tabák je lidstvu znám již několik staletí, stejně tak dlouho mají 

lidé vůči tabáku nebo kouření určité postoje. V bakalářské práci se autor snaží nastínit 

vývoj diskuze kolem tabáku a jeho škodlivosti a především s ním spojený vývoj postojů. 

Cílem práce je popsat vývoj postojů české populace k tabáku a jeho užívání 

v analyzovaném období. Autor předpokládá, že se postoje k tabáku stávají více 

negativními než v minulosti. Tuto hypotézu autor opírá o teorii denormalizace. Autor 

dále popisuje denormalizaci tabáku a diskuzi, která kolem ní v nedávné minulosti 

probíhala. Výzkum je prováděn za pomoci analýzy sekundárních dat Sociologického 

ústavu Akademie Věd České republiky. Autor zkoumá kromě samotného vývoje 

postojů k tabáku a jeho užívání také vliv několika faktorů na postoje k tabáku a jeho 

užívání. Mezi těmito faktory můžeme najít věk, pohlaví a to, zda jde respondent kuřák 

či nekuřák. Kromě toho autor zkoumá, zda v české populaci jsou patrné postojové 

složky denormalizace tabáku. 

Abstract 

There are many points of view at tobacco. Smoking has obvious social, political, 

medical and economical consequences. Tobacco is known by mankind for several 

centuries and for the same period mankind has had attitudes towards smoking and 

tobacco. In this bachelor thesis author tries to outline evolution of discussion about 

tobacco and its noxiousness and especially evolution of attitudes connected with it. 



   

Main aim of thesis is to describe evolution of attitudes towards tobacco and its usage of 

czech population in analyzed period. Author assumes that smoking attitudes are more 

negative than in the past. In this thesis author stands on theory of denormalization. 

Moreover author describes denormalization of tobacco and recent discussions. Research 

is made of using analysis of secondary data of Sociologický ústav Akademie Věd České 

republiky. Besides evolution of tobacco attitudes and its usage author also examines 

attitudes of several factors to smoking attitudes and tobacco usage. Between these 

factors belongs age and gender of respondents and also if respondent is a smoker or not. 

Moreover author examines if there are any apparent attitudes of tobacco 

denormalization.  
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kouření, tabák, tabáková politika, postoje k tabáku, postoje ke kouření, vývoj postojů ke 

kouření 
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Teze bakalářské práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému 

Na kouření jako takové pohlížím především z jeho sociálního a sociologického 

charakteru. Kouření tabáku může být chápáno jako běžný rituál, společenský nešvar či 

se dá na něj pohlížet jako na ekonomického činitele. Díky všem těmto vlastnostem, 

kouření produkuje ve společnosti otázky a skoro každý má ke kouření nějaký postoj.   

B. cíle bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je reflektovat vývoj postojů české populace ke kouření a 

vyvrátit či potvrdit stanovené hypotézy. 

C. výzkumné otázky 

 Mění se postoje české populace k tabáku a jeho užívání? 

 Liší se v české populaci postoje kuřáků a nekuřáků k tabáku a jeho užívání? 

 Mají ženy v české populaci více negativní postoje k tabáku a jeho užívání než 

muži? 

 Liší se postoje k tabáku a jeho užívání s rostoucím věkem respondentů? 

Institut sociologických studií 

Projekt bakalářské práce 



   

 

D. Teoretická východiska 

Jako východisko pro bakalářskou práci použiji teorii o denormalizaci. Dále budu 

pracovat s Výročními zprávami o stavu ve věcech užívání tabáku v České republice 

z minulých let a se zprávami z výzkumů CVVM a Eurobarometeru Evropské komise. 

Z hlediska metodologie půjde o statistickou analýzu dostupných dat. Analýza bude 

obsahovat popisnou a inferenční statistiku. 

E. výzkumný plán 

Plánuji využít studium literatury a zpráv ze zahraničních výzkumů tohoto typu, dále 

budu analyzovat dostupná statistická data a interpretovat je. 

F. Seznam odborné literatury a zdrojů dat  

1. NOŽINA, M. – Svět drog v Čechách 

2. HRUBÁ, D. – Mýty a fakta o kouření 

3. Výroční zprávy o stavu ve věcech užívání tabáku v České republice v minulých 

letech 

4. CVVM, Naše společnost, září 2015- Postoje veřejnosti k zákazu kouření v 

restauračních zařízeních 

5. CVVM, Naše společnost, březen 2008 – Občané o kouření 

6. Eurobarometer  

7. Heterogeneity among smokers and non-smokers in attitudes and behaviour 

regarding smoking and smoking restrictions.  

Dostupné z: http://tobaccocontrol.bmj.com/content/9/4/364 

8. Support for tobacco control interventions: do country of origin and 

socioeconomic status make a difference? 

Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3556926/ 

9. Tobacco denormalization and industry beliefs among smokers from four 

countries. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16905033 

10. Survey on Tobacco. Analytical report. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/health/tobacco/eurobarometers/index_en.htm 

11. Attitudes towards smoking restrictions and tobacco advertisement bans in 

Georgia. Dostupné z: http://bmjopen.bmj.com/content/3/11/e003461.full 

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/9/4/364
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3556926/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16905033
http://ec.europa.eu/health/tobacco/eurobarometers/index_en.htm
http://bmjopen.bmj.com/content/3/11/e003461.full


   

12. Knowledge about tobacco and attitudes toward tobacco control: how different 

are smokers and nonsmokers? 

Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11089293 

Vymezení tématu  

V mé práci se chci věnovat hlavně popisu postojů české populace k tabáku a 

jeho užívání. Dále chci najít trend ve změně postojů a popsat ho, orientovat se budu 

převážně na sociodemografické charakteristiky jednotlivých respondentů z dostupných 

dat. Mimo jiné se chci také věnovat denormalizaci tabáku a jeho užívání jako 

takovému, které jsou zahraničními výzkumníky již zpracována. Chtěl bych také 

porovnat denormalizaci tabáku u zahraničních populací s českou populací, protože zde 

předpokládám podobnosti.  

Obhajoba tématu  

Kouření jako takové se vyskytuje napříč všemi směry společnosti a kromě 

sociálního a zdravotního má také společenský charakter. Kouření od nepaměti rozděluje 

společnost na kuřáky a nekuřáky, přičemž už toto primitivní dělení vytváří prostor pro 

tvorbu postojů aktérů z obou stran spektra.  

Pravděpodobně každý z nás má k tabáku a jeho užívání nějaký postoj, ať už negativní či 

pozitivní, a to bez ohledu na to, zda je kuřák či nekuřák. V mé práci si kladu za úkol 

prostudovat vývoj těchto postojů v české populaci.  

Názory a postoje na tabák a jeho užívání mají vývoj, ve kterém se tyto postoje 

mohou měnit s ohledem na aktuální dění ve společnosti. Kouření je stále aktuální 

téma, čemuž momentálně napomáhá i zákon o zákazu kouření v restauracích, který 

brzy nabude platnosti nebo také krabičky cigaret a tabáků s fotkami následků užívání 

tabáku.   

Kouření je velmi široké téma, které se dotýká veřejné, sociální a zdravotní 

politiky. Z pohledu zdravotní a sociální politiky je kouření bráno jako palčivý problém. 

Na druhou stranu stát získává díky obrovské dani na tabáku a tabákových výrobků 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11089293


   

nemalé peníze. Ve veřejné politice kouření vyvolává diskuze, zda je kouření ve 

veřejných prostorách či soukromých podnicích zákazu hodné nebo ne.  

Užívání tabáku je přítomné v celé společnosti, bez ohledu na sociální třídu či 

věk. Díky tomu se vytváří postoje napříč celou populací. V současnosti se stává kouření 

a jiné užívání tabáku méně tolerantní než bylo dříve, lidé se staví ke kouření více 

negativně a začíná být i více zakazováno. Předpokladem mého zkoumání bude klesající 

tolerance k tabáku a jeho užívání, která může mít různé souvislosti, jak už s kouření 

netolerujícími zdravotními kampaněmi, tak například zákazy kouření v restauracích 

nebo díky striktnějším politikám.   

Přehled dosavadních poznání  

V současné době studuji denormalizaci tabáku a jeho užívání ze zahraničních 

zdrojů. Postupem času se nabízejí nové a nové hypotézy, které by šly do mého výzkumu 

zařadit, čili je možné, že hypotézy budu ještě upravovat. Našel jsem prvky 

denormalizace v české populaci, které jsou podobné těm ze zahraničních výzkumů, 

zároveň jsem našel i podobnosti v demografickém profilu postižených užíváním tabáku 

u nás a v zahraničí. Snažím se především hledat podobnosti zahraničních výzkumů  

s těmi výzkumy, ke kterým mám data k dispozici.  

  Mimo jiné bych chtěl nastínit vývoj prevalence uživatelů kuřáků a porovnat ho 

s vývojem ze zahraničí (EU, USA), jednalo by se hlavně o porovnání 

socioekonomického statusu respondentů, kteří kouří či jinak užívají tabák a tabákové 

výrobky. Dle mých současných poznání se zdá být kouření problém spíše pro lidi 

s nižším socioekonomickým statusem, kteří se díky denormalizaci kouření stávají ještě 

více stigmatizovanou skupinou.  

 Formulace cílů  

1. Popis vývoje postojů české populace k tabáku a jeho užívání.  

Formulace výzkumných otázek  

1. Popis vývoje postojů české populace k tabáku a jeho užívání  



   

1.1. Mění se postoje české populace k tabáku a jeho užívání?  

1.2. Liší se v české populaci postoje kuřáků a nekuřáků k tabáku a jeho 

užívání?  

1.3. Mají ženy v české populaci více negativní postoj k tabáku a jeho užívání 

než muži?  

1.4. Liší se postoje k tabáku a jeho užívání s rostoucím věkem respondentů?  

2. Ověření denormalizace užívání tabáku v České republice.  

2.1. Dochází k denormalizaci užívání tabáku v České republice?  

2.2. Jsou prvky denormalizace užívání tabáku v České republice podobné těm 

zahraničním?  

Teoretická východiska  

Teoretický kontext budu stavět na několika zdrojích, z toho historie užívání 

tabáku je český a zbytek, převážně zdroje týkající se denormalizace, jsou zdroje 

zahraniční. Pomocí knihy Příběh kouře od S. Gilmana a Zhou Xun chci stručně nastínit 

historii tabáku a jeho užívání. Kniha, ačkoli jde spíše o historickou, dobře mapuje 

začátky vytváření postojů k tabáku a jeho užívání. V této knize se chci věnovat 

především historii postojů za posledních cca 80 let. Kniha popisuje etapy kouření, které 

se ve zkratce dají nazvat jako etapy „pro“ kouření a „proti“ kouření.   

Pro moji práci jsou stěžejní texty zabývající se denormalizací tabáku a jeho 

užívání a to z toho důvodu, že denormalizace tabáku a jeho užívání je důsledek změny 

postojů populace k tabáku a jeho užívání.  

Denormalizaci se věnují především zahraničními texty, převážně to jsou texty 

z vědeckých publikací a správy z výzkumů. První ze zdrojů je článek Tobacco 

Denormalization and Industry Beliefs Among Smokers from Four Countries 

od D. Hammonda a kolektivu. Hammond se spolu s ostatními autory zabývá 

denormalizaci kouření a tomu, jak se ve čtyřech státech (USA, UK, Austrálie, Kanada) 

vytváří z kouření něco, co není „normální“.   



   

Mezi další zdroje zabývající se problematikou denormalizace tabáku a jeho 

užívání patří práce Marker of the denormalisation of smoking and the tabacco industry 

od S. Chapmana a B. Freemana. Tento článek pojednává o denormalizaci tabáku jeho 

užívání a jeho důsledky. Převážně se jedná o důsledky spojené se stigmatizací populace 

kuřáků, která je převážně tvořena lidmi s nižším socioekonomickým statusem.   

Dalším zdrojem je Smoking, stigma and tobacco „denormalization“: Further 

reflections on the use of stigma as public health tool od Kristen Bell a kolektivu. Tento 

článek, mimo denormalizaci a stigmatizaci, zmiňuje také otázku, zda by lékaři 

přistupovali stejně k pacientovi kuřákovi jako k pacientu nekuřákovi. Výsledky této 

otázky bych rád porovnal s výzkumem z České republiky, kde se respondentů ptali, zda 

mi z hlediska zdravotní péče přistupovali ke kuřákovi stejně jako k nekuřákovi. Dle mě 

jde určitě o zajímavé otázky vhodné k porovnání už z hlediska toho, že tyto názory 

ilustrují to, jak se denormalizace tabáku úspěšně zavedla do společnosti.  

 Dalším důležitým zdrojem je pro mě zpráva z výzkumu, zkoumající rozlišnost 

názorů na kouření u kuřáků a nekuřáků. Jde o text Heterogeneity amongs smokers and 

non-smokers in attitudes and behaviour regarding smoking and smoking restrictions 

od Blaka D Polanda.   

Prevalenci kouření v České republice budu srovnávat se prevalencí kouření 

v zahraničí. Bude se jednat o výzkumy z EU a z USA. Konkrétně výzkum z EU pracuje 

s daty z roku 2008 a jsou do něj zahrnuty všechny země tehdejší Evropské Unie. 

Výzkum byl zpracován Eurostatem a popisuje poměr kuřáků mezi muži a ženami, 

věkem, vzděláním a počtu konzumovaných cigaret.  

Metodologická část  

V první řadě bych měl zmínit, že budu provádět analýzu sekundárních dat. Data 

nebudu sám sbírat, ale provedu analýzu dat volně dostupných. Půjde o data kvantitativní 

a budu je brát z katalogu Nesstar, kde se nachází spoustu dat z různých výzkumů.  

Pro svůj výzkum budu hledat data zabývající se postoji k tabáku a jeho užívání, 

ale také mě bude zajímat, zda dotyčný respondent je kuřák či ne. Půjde o pozitivně 

orientovaný výzkum s vysvětlující optikou.   



   

Data, která budu mít, jsou reálné údaje respondentů, sám pak provedu jejich 

testování a inferenční statistiky pomocí SPSS. Data z výzkumů, které chci použít, jsou 

klasická data sesbíraná pomocí dotazníků. Nevýhodou analýzy sekundárních dat je to, 

že si musím vhodně najít a zvolit data, nemůžu si přímo nadefinovat otázky tak, aby mi 

zodpovídaly na mé výzkumné otázky.  

Zdroje dat budou převážně výzkumy CVVM. Konkrétně jde o výzkumy Naše 

společnost, září 2015 – Postoje veřejnosti k zákazu kouření v restauračních zařízeních, 

Naše společnost, květen 2013 a květen 2015, zabývající se postoji k návykovým látkám, 

Naše společnost, březen 2008 – Občané o kouření, výzkum ISSP Rodina a zdraví z let 

2011-12 a výroční zprávy o stavu ve věcech užívání tabáku v České republice 

z minulých let. Chci také zkoumat demografický profil kuřáků a to, jak se tento profil 

vyvíjí.  

Předběžná použitá literatura  

S. Gilman, Z. Xun – Příběh kouře  

D. Hammond a kol. – Tobacco Denormalization and Industry Beliefs Among Smokers 
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Eurobarometr  

CVVM 



 1 

 

 

Obsah 

 

OBSAH ....................................................................................................................................................... 1 

ÚVOD .......................................................................................................................................................... 2 

1. TEORETICKÁ ČÁST ..................................................................................................................... 3 

1.1. HISTORIE UŽÍVÁNÍ TABÁKU ....................................................................................................... 3 
1.2. ŠKODLIVOST TABÁKU ................................................................................................................ 4 
1.3. „KOUŘENÍ A ZDRAVÍ“ ................................................................................................................ 5 
1.4. RÁMCOVÁ ÚMLUVA O KONTROLE TABÁKU ................................................................................ 7 
1.5. TEORIE DENORMALIZACE .......................................................................................................... 9 
1.6. PRÁVNÍ LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE .............................................................................. 11 
1.7. STINNÉ STRÁNKY DENORMALIZACE......................................................................................... 11 
1.8. ROZDÍLNÉ POSTOJE VŮČI TABÁKU A JEHO UŽÍVÁNÍ.................................................................. 12 

2. METODOLOGIE ........................................................................................................................... 14 

2.1. PŘEDSTAVENÍ DAT ................................................................................................................... 15 

3. PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................................... 15 

3.1. CÍL VÝZKUMU, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY ................................................................... 15 
3.2. DATOVÝ SOUBOR..................................................................................................................... 16 

3.2.1. Vývoj postojů k tabáku a jeho užívání ................................................................................ 16 
3.2.2. Tolerance kuřáků ............................................................................................................... 17 
3.2.3. Zákaz kouření v restauracích ............................................................................................. 18 

3.3. OVĚŘENÍ HYPOTÉZ .................................................................................................................. 19 
3.3.1. První hypotéza.................................................................................................................... 19 
3.3.2. Druhá hypotéza .................................................................................................................. 22 
3.3.3. Třetí hypotéza ..................................................................................................................... 27 
3.3.4. Čtvrtá hypotéza .................................................................................................................. 31 
3.3.5. Pátá hypotéza ..................................................................................................................... 34 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 37 

POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................................... 40 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................................. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

2 

  

Úvod 

Kouření jako takové se vyskytuje napříč celou společností a kromě sociálního a 

zdravotního má také společenský charakter. Kouření od nepaměti rozděluje společnost 

na kuřáky a nekuřáky, přičemž už toto primitivní dělení vytváří prostor pro tvorbu 

postojů aktérů z obou táborů. Pravděpodobně každý z nás má k tabáku a jeho užívání 

nějaký postoj, ať už negativní či pozitivní, a to bez ohledu na to, zda je kuřák či 

nekuřák.  

V mé práci se snažím nastínit celkový vývoj postojů k tabáku a jeho užívání a 

také si kladu za úkol prostudovat vývoj těchto postojů v české populaci. Názory a 

postoje na tabák a jeho užívání mají vývoj, ve kterém se tyto postoje mění s ohledem 

na aktuální dění ve společnosti. V posledních 60 letech se názory na tabák a jeho 

užívání velmi zradikalizovaly a to především díky prokázání škodlivosti kouření. I přes 

to, že nejdůležitější represe vůči kouření již proběhly, užívání tabáku je pořád aktuální 

téma. Aktuálnosti tomuto tématu momentálně napomáhá i zákon o zákazu kouření 

v restauracích, který brzy nabude platnosti, krabičky cigaret a tabáků s fotkami následků 

užívání tabáku nebo také nejnovější zákaz prodeje ochucených cigaret. 

Kouření je velmi široké téma, které se dotýká veřejné, sociální a zdravotní 

politiky. Z pohledu zdravotní a sociální politiky je kouření bráno jako palčivý problém. 

Na druhou stranu stát získává díky obrovské dani na tabáku a tabákových výrobcích 

nemalé peníze. Ve veřejné politice kouření vyvolává diskuze, zda je kouření 

ve veřejných prostorách či soukromých podnicích zákazu hodné nebo ne. Užívání 

tabáku je přítomné v celé společnosti, bez ohledu na sociální třídu či věk. Díky tomu se 

vytváří postoje napříč celou populací.  

V mé práci se věnuji popisu historické diskuze vývoje postojů k tabáku a jeho 

užívání, nastiňuji diskuzi vedenou kolem denormalizace tabáku a snažím se popsat 

vývoj postojů k tabáku a jeho užívání u české populace. Předpokládám, že názory se 

s postupem času stávají více a více negativní, což opírám o tendenci přibývajících 

protikuřáckých zákonů a kampaní. Vzestup přibývajících negativních postojů k tabáku a 

jeho užívání vysvětluji pomocí teorie denormalizace.  
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1. Teoretická část 
 

V této části se, pro představu vývoje postojů k tabáku a jeho užívání, nejprve zaměřím 

na historii tabáku a také historii kouření. Dále zde bude přiblížen vývoj vědění 

o škodlivosti tabáku, který je jeden z nejdůležitějších tvůrců postojů k tabáku a jeho 

užívání. V teoretické části budou také nastíněny nejdůležitější milníky týkající se tabáku 

a kouření, teorie denormalizace a její stinné stránky. V neposlední řadě zde budou 

popsány z hlediska výzkumů tabáku a jeho užívání důležité zdroje, ze kterých také 

budou pramenit mé hypotézy. 

1.1. Historie užívání tabáku 

Kouření tabáku je evropské společnosti známo od 15. století. „6. listopadu 1492 se dva 

členové Kolumbovy posádky vrátili z výpravy do vnitrozemí Kuby. Hlásili, že se setkali 

s domorodci, kteří kouřili sušené listy podobné těm, jaké byly darovány Kolumbovi 

o měsíc dříve, 15. října 1492. Luis de Torres a Rodrigo de Jerez kouř z těchto hořících 

listů vdechovali, čímž se stali prvními Evropany, kteří kouřili tabák.“ [Gilman, Xun 

2006: 6-7] Tabák byl dovezen do Evropy, a evropská společnost ho pomalu začala 

používat, což vedlo ke vzniku prvních postojů k tabáku. „Kouření bylo lékem, ale brzy 

se z něj stala vášeň. Stejně, jako tomu bylo u většiny náboženských nebo lékařských 

stimulantů, i tentokrát to znamenalo, že elita záhy začala kouřit pro potěšení.“ [Gilman, 

Xun 2006: 8] 

Kouření bylo nejdříve bráno jako výsada elity či jako pomůcka k lékařským a 

náboženským praktikám. Z počátku se o škodlivosti tabáku nikdo nezajímal, první 

zmínky o škodlivosti pochází ze 17. století. Stejně jako u alkoholu ale nešlo o otázky 

týkající se fyzického zdraví, ale spíše o obavu ze zdraví psychického, kdy lidé užívající 

tabák či alkohol začali vykazovat známky jakési sobeckosti, šlo jim jen o vlastní 

potěšení. [Gilman, Xun 2006: 15] 

Jeden z prvních případů denormalizaci kouření můžeme vidět již v 17. století. 

„Turecký sultán Murad IV. byl mezi prvními vladaři, kteří zakazovali kouření, protože 

je vnímali jako ohrožení morálky a zdraví.“ [Gilman, Xun 2006: 15] V této době začalo 

být kouření denormalizováno i ostatními vládci, ba dokonce i tehdejším papežem 
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Urbanem VII., údajně tento zákaz vznikl na popud užívání tabáku knězi přímo během 

sloužení mše. [Gilman, Xun 2006: 16]  

Kouření jako takové mělo velký vliv na postavení žen. Až do konce 19. století 

bylo nemyslitelné, aby ženy kouřily. „Stále více cigaret kouřily ženy z vyšších a 

středních tříd, i když třeba jen v soukromí: bylo to znakem ‚nové ženy‘.“ [Gilman, Xun 

2006: 25] Díky tomu hrálo kouření důležitou roli v emancipaci žen a spolu s ním se 

na ní podílela i značka Lucky Strike. „A protože Lucky Strike slibovaly ženám 

‚svobodu‘, kouření se stalo ‚nezbytností osvobozených žen‘.“ [Gilman, Xun 2006: 25] 

Tato doba byla velmi „divoká“ co se týče názorů a postojů ke kouření. Jednak se už 

prokázalo, že kouření čehokoliv škodí plicím a jednak se kouření začalo stále více 

denormalizovat. „Někdy v té době (50. léta 20. století – pozn. autora) začala i kampaň 

veřejného zdravotnictví proti kouření. Byla podobná těm, se kterými na počátku 20. 

století přišla hnutí proti nejrůznějším drogám.“ [Gilman, Xun 2006: 26] 

Tímto se pomalu ale jistě dostáváme do dnešní doby. Důležitou částí vývojů 

postojů ke kouření je kampaň Marlboro Mana a na ni útočící proti-kampaně. Kuřáci 

jsou často stigmatizováni, což demonstruje i fakt, že jasně splňují dvě ze čtyř kritérií 

definující stigmatizaci. U zbylých dvou kritérií je plnění definice těžko určitelné. 

[Gilman, Xun 2006: 394 - 397] 

 

1.2. Škodlivost tabáku 

50. léta 20. století byla nejdůležitějším mezníkem v historii postojů ke kouření a tabáku 

vůbec. První zprávy o škodlivosti kouření již byly zpracovány a vydány, nicméně 

veřejností ani vládou nebyly brány vážně. V roce 1923 se poprvé objevují názory, že se 

zvýšený počet plicních karcinomů objevil ve stejnou dobu, kdy byla zvýšena produkce 

cigaret. [DeBakey 1999] Názory, že kouření způsobuje rakovinu plic, se začaly šířit 

mezi doktory a bylo jen otázkou času, kdy se se přijde na to, že kouření je karcinogenní. 

V roce 1930 byl argentinský lékař Ángel Roffo schopný vyprodukovat tumor s přesností 

100%, když aplikoval dehet na povrch ucha králíků. Roffo byl o škodlivosti cigaret 

přesvědčený už jen z toho důvodu, že u vzorku 78 000 pacientů léčených na jeho 

onkologickém institutu, byl tabák nejdůležitějším faktorem. [Tamtéž] 
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De Bakey vzpomíná, že jejich první články z roku 1939 nikdo nebral vážně. 

„Duch té doby prakticky podporoval kouření. Bylo to považováno za módní. Ve všech 

filmech všichni herci i herečky kouřili. Na lékařských konferencích většina lékařů 

kouřila i navzdory tomu, že v zasedacích místnostech byl vždy těžký oblak tabákového 

kouře.“ [Tamtéž] Tehdejší názory na kouření byli i mezi lékaři tak zcestné, že 

při přednášce doktora Ochsnera, na které prezentoval graf poukazující na vzestup 

spotřeby tabáku a nárůstu rakoviny plic, doktor Graham namítal, že podobný vztah se 

dá najít i u produkce výroby nylonových punčoch. Doktor Graham ale po nějaké době 

přijal názor, že kouření způsobuje rakovinu, nicméně na jeho přeměnu už bylo moc 

pozdě, neboť následně umřel na rakovinu plic.“ [Tamtéž] Nakonec lékaři a lidé změnili 

názor na kouření a tabák až v roce 1964, 15 let po vydání zprávy doktora Ochsnera a 

doktora DeBakeyho.  

1.3. „Kouření a zdraví“ 

Tato lékařské studie byla vydána 11. ledna 1964 a byla první studií prokazující vliv 

kouření na vzniku rakoviny plic. Zpráva Surgeon General’s Report on Smoking and 

Health byla vydána pod záštitou hlavního hygienika Luthera Terryho PHP (Public 

Health Service - úřad pro veřejné zdraví Spojených států amerických, spadající 

pod tamější ministerstvo zdravotnictví – pozn. autora). Tento „Čtyřsetstránkový 

dokument vyvolal v roce 1964 senzaci a odstartoval kampaň, která Spojené státy jako 

tabákovou velmoc změnila k nepoznání. Zatímco před 50 lety v USA kouřilo 42 % 

obyvatel, dnes jen 18 %.“ [Aktuálně.cz 2014]  

Měsíc po vydání této studie se stala lékařská organizace AMA (American 

Medical Association - Americká Lékařská Asociace Spojených států amerických – 

pozn. autora) jedinou z významných lékařských organizací, která se postavila 

do opozice, vedle společností tabákového průmyslu, a byla proti zavedení cigaretových 

krabiček s varováním. Na sympoziu American Cancer Society rozzlobený Dr. Oschner 

napadl AMA a označil jejich mnoha milionový výzkumný program na rakovinu plic jen 

za „zdržovací taktiku“, která jen měla zabránit přijetí opatření ke snížení poptávky 

po tabáku. Mimo to, tento mnoha milionový výzkumný projekt AMA byl celý 

financovaný tabákových průmyslem. [Blum 1999] 
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Brzy po vydání studie Smoking and Health přijal kongres dva zákony reagující 

na škodlivost tabáku. Konkrétně šlo o zákony Federal Cigarette Labeling and 

Advertising Act of 1965 a Public Health Cigarette Smoking Act of 1969. Tyto dva 

zákony požadovaly mimo jiné zdravotní varování na krabičkách, zákaz reklamy 

na cigarety ve vysílání medií a také vyzývaly k výroční zprávě o zdravotních následcích 

kouření. [Centers for Disease Control and Prevention 2009] Tyto zprávy daly za vznik 

úřadu Národního informačního centra pro kouření a zdraví (National Clearinghouse for 

Smoking and Health – pozn. autora), který vznikl tehdy jako malá jednotka pod křídly 

PHP. V průběhu let se tato organizace rozdělila na dvě ji následující organizace, které 

mají společné cíle v podpoře státních a komunitních programů pro snížení užívání 

tabáku, v šíření výsledků výzkumů společné s kouřením a v zajištění pokračování 

veřejné viditelnosti protikuřáckých zpráv [Tamtéž]  

Tehdejší doba byla taková, že kouření bylo běžné ve všech veřejných prostorách, 

škol a nemocnic nevyjímaje a právě díky zprávě Smoking and Health zemřelo 

na následky kouření za posledních 50 let o 8 milionů lidí méně. Protikuřácká kampaň, 

která následovala po vydání této zprávy, je dodnes experty považována za nejúspěšnější 

program na ochranu veřejného zdraví v USA. [Aktuálně.cz 2014] Podle slov American 

Cancer Society z let 1986, od doby vydání Smoking and Health přestalo kouřit na 37 

milionů Američanů, z toho přes 90% těchto lidí přestalo s kouřením bez pomoci 

ostatních. [American Cancer Society 1986 cit. podle Chapman, MacKenzie 2010] Joel 

Spitzer, který po několik dekád pracoval u neziskové zdravotnické organizace American 

Cancer Society a nyní pracuje pro web WhyQuit.com, v jednom ze svých proti kuřácky 

orientovaných videí polemizuje nad otázkou kouření jako návyku. Dle jeho slov je 

možné, že Světová Zdravotnická Organizace pod nátlakem tehdejší doby, nebo kvůli 

tomu, že sami její členové byli kuřáci, pojmenovala kouření jako návyk a ne jaké 

závislost. [Spitzer 2010] Až v roce 1988, tehdejší hlavní hygienik USA Dr. Charles 

Everett Koop, vydal 17. května prohlášení, že nikotin je návykový jako heroin či kokain 

a že tabák způsobuje závislost. Z tehdejší 618 stran dlouhé výroční zprávy sice 

nevyplynuly žádné nové poznatky, zato se spojila práce více než 50 vědců a poznatky 

z více jak 2000 článků. Nejdůležitějším závěrem ale byla rostoucí víra odborníku, že 

kouření by mělo být bráno jako vážná forma závislosti, místo jen nebezpečného 

chování. [Tolchin 1988] 
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1.4. Rámcová úmluva o kontrole tabáku 

Z pohledu současnosti se dá považovat za nejdůležitější dokument ovlivňující kouření a 

samotné postoje lidí k tabáku a jeho užívání, Rámcová úmluva o kontrole tabáku (FCTC 

– pozn. autora) Světové zdravotnické organizace. Tato smlouva vznikla na popud přijetí 

Rezoluce WHA48.11 na 47. zasedání Světového zdravotnického shromáždění roku 

1995. Tehdy se poprvé objevila myšlenka mezinárodního nástroje pro kontrolu tabáku, 

která byla opět znovu připomenuta v roce 1998, kdy nově zvolený generální ředitel 

WHO, Dr. Gro Harlem Brundtland, učinil z kontroly tabáku prioritu WHO. [Sbírka 

mezinárodních smluv 2012: 1589] Země podepisující smlouvu se ztotožňují s cílem 

protokolu „chránit současné a budoucí generace před ničivými zdravotními, sociálními, 

environmentálními a ekonomickými následky spotřeby tabáku a expozice tabákovému 

kouři prostřednictvím rámce opatření pro kontrolu tabáku“. [Sbírka mezinárodních 

smluv 2012: 1570] 

FCTC byla přijata 21. května 2003 v Ženevě a jménem České republiky byla 

podepsána dne 16. června 2003 rovněž v Ženevě. Smlouvu podepsalo 168 zemí a je 

právně závazná ve  180ti zemích, ve kterých byla smlouva ratifikována. Jde o první 

globální smlouvu chránící veřejné zdraví. Už preambule této smlouvy je sepsána 

v duchu tabáku jakožto největšího nepřítele společnosti. Mluví se zde například 

o celosvětovém problému šíření tabákové epidemie a kromě zdravotních, jsou hojně 

zmíněny i sociální, ekonomické a environmentální následky spotřeby tabáku. [Sbírka 

mezinárodních smluv 2012: 1567 - 1568] 

V prvním článku smlouvy je přesná definice slovního spojení „kontrola tabáku“, 

která zní následovně: „Kontrolou tabáku se rozumí jakákoli forma komerčního sdělení, 

doporučení nebo činnosti, jejichž účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je 

propagace tabákového výrobku nebo užívání tabáku“. [Sbírka mezinárodních smluv 

2012: 1569] Smlouva má stanovené minimální požadavky, nicméně v samotném 

dokumentu je ve Článku 2 výzva vyzývající „k zavedení opatření jdoucích nad rámec 

vyžadovaný touto Úmluvou a jejími protokoly“. [Sbírka mezinárodních smluv 2012: 

1569] Čili WHO předpokládá, že podepsané státy budou zavádět opatření vedoucí 

ke snížení propagace a užívání tabáku a to nad rámec minima stanoveného WHO. Toto 

minimum je definováno ve Článku 11 a jde o zákaz všech forem reklamy, propagace a 
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sponzorování prostředky, které jsou nepravdivé, zavádějící či klamavé. Dále mezi 

minimální opatření patří varovné sdělení doprovázející veškeré reklamy tabáku, 

omezení podnětů nabádajících veřejnost k nakupování tabáku nebo také omezení, nebo 

když to dovoluje ústava, úplný zákaz sponzorování mezinárodních akcí tabákovými 

společnostmi. [Sbírka mezinárodních smluv 2012: 1574] 

Kromě posílení veřejného povědomí v otázkách škodlivosti tabáku stanoveného 

ve Článku 12 FCTC se smluvní strany zavazují „v souladu se svou ústavou či ústavními 

principy, zavést komplexní zákaz veškeré reklamy a propagace tabáku a sponzorování 

tabákovými společnostmi.“ [Sbírka mezinárodních smluv 2012: 1574] Pasivnímu 

kouření věnující se Článek 8 o ochraně před expozicí tabákového kouře stanovuje, že 

každá smluvní strana je zavázána k přijmutí a zavedení vnitrostátních právních předpisů 

a v ostatních oblastech svých pravomocí aktivně podpoří přijetí všech druhů opatření, 

které budou poskytovat ochranu před tabákovým kouřem ve vnitřních prostorách 

pracovišť, ve veřejné dopravě, vnitřních prostorách veřejných míst a dle potřeby i 

na jiných veřejných místech. [Sbírka mezinárodních smluv 2012: 1572]  

Rámcová úmluva má silně protitabákový a protikuřácký charakter a fakt, že jde 

o dokument nejvlivnější světové zdravotnické organizace, z ní dělá nesmírně vlivný 

nástroj pro manipulaci s postoji veřejnosti k tabáku a kouření. Dá se předpokládat, že 

tato smlouva má na postoje k tabáku a jeho užívání negativní vliv, a to už jen z toho 

důvodu, že je to de facto jejím hlavním cílem.  
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1.5. Teorie denormalizace 

Výzkumem ve své bakalářské práci se snažím objasnit vývoj postojů k tabáku a jeho 

užívání. Předpokládám, že postoje k tabáku a jeho užívání se budou vyvíjet negativně, 

čili že postoje budou více protikuřácké než v minulosti. Tento předpoklad přibývajících 

negativních postojů k tabáku a jeho užívání stavím na trendu boje proti kouření a 

tabákovému průmyslu, který je čím dál více patrnější. Tento vývoj postojů vůči tabáku a 

jeho užívání se dá vysvětlit pomocí teorie denormalizace, které se nyní budu podrobněji 

věnovat.  

Denormalizace tabáku a jeho užívání je důsledkem protikuřáckých kampaní, 

které jsou vedeny například z rukou vlády či zdravotnických organizací. Pro objasnění 

tématu mé bakalářské práce vývoje postojů české populace k tabáku a jeho užívání jsem 

se nechal inspirovat v zahraničních výzkumech, které rovněž zkoumají denormalizaci 

tabáku. Teorii denormalizace beru pro moji práci jako stěžejní teoretický rámec, a to 

právě z toho důvodu, že vede ke změně těchto postojů.  

V posledních 15 letech se podle WHO strategie denormalizace tabáku staly 

stěžejním kamenem pro celosvětové hnutí pro kontrolu tabáku. [WHO 2008 cit. podle 

Bell et al. 2010] Lavack definuje denormalizaci tabáku jako „programy nebo opatření 

přijatá k posílení skutečnosti, že kouření není běžná nebo normální aktivita v naší 

společnosti“. [Lavack 1999 cit. podle Bell et al. 2010] Hovoříme zde tedy o snaze 

změnit pohled společnosti na kouření. Do 20. století bylo bráno kouření tabáku jako 

privilegium bohatých, úspěšných, nyní je kouření bráno jako něco negativního 

a mnohdy ho mají lidé spojeno s lidmi z nižších socioekonomických vrstev. Strategií 

vedoucí k denormalizaci kouření je několik, nicméně doktorka Bellová se spolu 

s kolegy zabývá konkrétně dvěma specifickými typy strategií denormalizace tabáku. 

[Bell et al. 2010] Na jedné straně to jsou strategie sociální denormalizace, zahrnující 

nařízení omezující prostory pro kouření, nařízení týkající se prodeje a propagace 

tabákových výrobků a kampaně informující veřejnost o škodlivosti sekundárního 

kouření. [Lavack 1999 cit. podle Bell et al. 2010] Na straně druhé to jsou strategie 

denormalizace tabákového průmyslu, zaměřené především na zvýšení povědomí lidí 
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o odpovědnosti tabákového průmyslu za nemoci způsobené užíváním tabáku 

[Hammond et al. 2006 cit. podle Bell et al. 2010] Oba typy těchto denormalizačních 

strategií jsou viditelné v Rámcové úmluvě o kontrole tabáku. Například první typ 

strategie je zřetelně patrný ve Článku 8 – Ochrana  před expozicí tabákovému kouři. 

Druhému z typů denormalizační strategie je blízký Článku 4, který v bodě prvním 

pojednává o důležitosti informování veřejnosti o škodlivosti kouření – „každá osoba by 

měla být informována o zdravotních následcích, návykovém charakteru a smrtelném 

ohrožení, které představuje spotřeba tabáku a expozice tabákovému kouři“ [Sbírka 

mezinárodních smluv 2012: 1570] Můžeme říct, že tyto kampaně nemusí být vždy 

přesně rozdělené na strategie sociální denormalizace a strategie denormalizace tabákové 

průmyslu, často mají protitabákové kampaně prvky obou typů strategií. 

Z pohledu denormalizace tabáku a jeho užívání je nutno nastínit situaci kolem 

restrikce kouření. Restrikce kouření začala být více zmiňovaným tématem, až když se 

v této problematice stále více objevovala otázka škodlivosti pasivního kouření, které má 

negativní dopady na nevinné kolemstojící v okolí kuřáků, jakými mohou být například 

i děti či nemocní lidé [Berridge 1999 cit. podle Bell et al. 2010] Zimring klade 

důležitost na vědecký pohled na škodlivosti pasivního kouření, který vedl k prvním 

úsilím (a často úspěšným) v restrikci kouření cigaret a tabáku. [Zimring 1993 cit. podle 

Bell et al. 2010] 

Otázka o reálné zdravotní škodlivosti sekundárního kouření doplnila tehdejší 

společenský problém práva na kouření. Na první straně máme restrikci založenou 

na zdravotním hledisku celého problému, podloženou vědeckým výzkumem. Na straně 

druhé máme restrikci jako veřejně politický problém, u kterého se řeší, zda a kde se smí 

a nesmí kouřit. Obě tyto strany jsou založeny na škodlivosti pasivního kouření, nicméně 

škodlivost zde je brána až jako druhotný problém, hlavním problémem, jak podotýká 

Berridge, je právo a morálka v otázce kouření. [Berridge 1999 cit. podle Bell et al. 

2010] Morálkou a právem můžeme chápat například kouření v přítomnosti nekuřáků, 

což nás dostává k aktuálním debatám vedených o denormalizaci tabáku. 
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1.6. Právní legislativa v České republice 

Za příklad denormalizačních nástrojů můžeme brát i zákony. V České republice 

jsou omezení a zákazy spojené s užíváním a prodejem tabáku zakotveny především 

v zákoně č. 379/2005 Sb. – „Zákon ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před 

škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a 

o změně souvisejících zákonů.“ [Epravo.cz 2005] Tento zákon přímo určuje, kdo, kde a 

komu může tabákové výrobky prodávat, případně také kde se smí a nesmí kouřit. Tento 

zákon bude nahrazen tzv. „protikuřáckým zákonem“ (Zákon č. 65/2017 Sb.), který 

nabude účinnosti 31. 5., a který mimo stávající nařízení nově v § 8 (1) k) zakazuje 

kouřit „ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání 

vodních dýmek.“ [Epravo.cz 2017] Z vyjádření, které po přijetí „protikuřáckého 

zákonu“ vydal současný ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, jsou patrné známky 

denormalizace tabáku i v naší společnosti. „Jsem rád, že naše děti už budou vyrůstat 

v prostředí, které bude jasně říkat, že normální je nekouřit, že normální je chránit své 

zdraví a nepoškozovat ho ani ostatním, a to ani tabákovým dýmem, ani alkoholem.“ 

[ČT24 2016] Postoji související s „protikuřáckým zákonem“ a zákazem kouření 

v restauracích se budu podrobněji věnovat v praktické části mojí práce. 

1.7. Stinné stránky denormalizace 

Navzdory tomu, že denormalizace je opravdu účinným nástrojem pro omezení 

kouření, má i své stinné stánky. Nedávné výzkumy zjistily, že tyto strategie vedoucí 

k denormalizaci tabáku silně posílily sociální transformaci, která zahrnuje aktivní 

stigmatizování kuřáků. Vzhledem k současným postupům v případě závislosti k jiným 

zdraví ohrožujícím látkám jdou strategie denormalizace kouření přesně opačným 

směrem. V rámci závislostí na jiné návykové látky má destigmatizace užívání 

návykových látek zásadní význam pro včasný přístup k lékařské péči a pro zlepšení 

zdravotního stavu závislých. [Bell 2010] Vzhledem k diskuzi vedené ohledně 

denormalizace tabáku a jeho užívání se nabízí dva protichůdné směry. První směr 

snažící se co nejvíce denormalizovat kouření vede ke stigmatizaci kuřáků, přičemž 

druhý směr se snaží pro dobro většinové společnosti kouření normalizovat a kuřáky 
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destigmatizovat. V zásadě první směr má spíše preventivní charakter a snaží se odradit 

budoucí kuřáky od kouření, druhý směr se snaží léčit už závislé kuřáky, zatímco jsou 

stigmatizováni ze strany kampaní zdravotnických organizací a vlády. Stigmatizování 

kuřáku je jev relativně nový, a to především z toho důvodu, že tabák a jeho užívání bylo 

až do nedávna bráno jako společensky přijatelné a normální. [Bell 2010] 

 

1.8. Rozdílné postoje vůči tabáku a jeho užívání  

Důležitým zdrojem věnující se výzkumu postojů ke kouření a denormalizaci 

tabáku je článek Tobacco Denormalization and Industry Beliefs Among Smokers from 

Four Countries od D. Hammonda a kolektivu. Hammond se spolu s ostatními autory 

zabývá denormalizací kouření a tomu, jak se ve čtyřech státech (Austrálie, Kanada, 

USA, Velká Británie) vytváří z kouření něco, co není „normální“. Text je zprávou 

z výzkumu, který na celkovém vzorku 9058 kuřáků z Austrálie, Kanady, USA a Velké 

Británie zkoumá vztah mezi společenskou přijatelností tabáku a také to, jak kuřáci 

vnímají sebe samy z pohledu nekuřáků. Tento výzkum není přímo o vývoji postojů 

ke kouření, ale za to poukazuje na moderní nástroje, které vedou ke snižování vnímání 

kouření jako něco společensky přijatelného. Tradiční strategie sociální denormalizace 

chtějí změnit tolerantnost sociálních norem okolo užívání tabáku tím, že se snaží dostat 

kouření z nežádoucího tolerantního vnímání na žádoucí netolerantní vnímání. [Tobacco 

Control Section 1998 cit. podle Hammond et al. 2006]. Ačkoli se výzkum zabýval 

pouze výpověďmi kuřáků, nutno podotknout, že právě oko kuřáka může v rámci tohoto 

tématu zaostřovat lépe na projevy denormalizace. Kuřáci, kteří byli starší, vzdělanější, 

s vyššími příjmy, bílí / anglicky hovořící a těžcí kuřáci, vnímali častěji vyšší úrovně 

sociální denormalizace týkající se kouření než jejich protějšci. [Hammond et al. 2006: 

227] Zajímavé také podotknout, že ženy si všímaly sociální denormalizace kouření 

významně častěji než muži, ale ve vnímání sociální denormalizace tvořené tabákovým 

průmyslem si už tak dobře nevedly. [Tamtéž] Ze zpracovaných dat vyplynulo, že lidé 

s vyšším socioekonomickým statusem byli více přesvědčení v sociální a průmyslovou 

denormalizací kouření. Zároveň tento model obsahoval menší mírou kuřáky s vyšším 

SES, což může být důsledek jejich většímu vnímání anti kuřáckých opatření. [Tamtéž] 

Již výše zmiňované rozdílné pohledy na kouření žen a mužů v minulosti mohou být 

patrné také z výsledků tohoto výzkumu, ze kterých vyplynulo, že navzdory ekvivalentní 
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prevalenci kouření mezi muži a ženami v těchto čtyřech státech, ženy se potýkaly se 

sociálně denormalizačními názory více než muži. Z výzkumu je patrné, že ženy jsou 

v otázce kouření náchylnější než muži. Na základě těchto poznatků budu zkoumat, zda 

byly postoje vůči tabáku a jeho užívání různé podle pohlaví v České populaci. 

Vztah vůči tabáku a užívání se v populaci může lišit s věkem respondentů. Článek 

Attitudes towards smoking restrictions and tobacco advertisement bans in Georgia 

zkoumá postoje k omezení kouření a zákazu reklam na tabákové výrobky v Gruzii. 

Článek reflektuje výsledky z výzkumu, který byl uskutečněn v roce 2008. Respondenti 

byli vybráni pomocí stratifikačního výběru, přičemž domácnost vždy reprezentoval 

jeden respondent ve věku od 13 do 70 let. Celkem se výzkumu zúčastnilo 1588 osob, 

z toho 915 žen, 659 mužů a 14 respondentů se nakonec odmítlo zúčastnit. V době 

výzkumu už Gruzie přijala FCTC a měla zakázány reklamy na tabákové výrobky 

v televize a rádiu, nicméně všechny ostatní typy reklam byly v době psaní této zprávy 

přípustné [Bakhturidze et al. 2013] Výzkum dospěl k velmi rozdílným výsledkům 

z pohledu různých věkových skupin ohledně problematiky restrikce tabáku a jeho 

užívání. Zatímco respondenti ve věkové kategorii 13-25 let souhlasili s osmi výroky 

týkajících se restrikce kouření ve 47,5 % až 53,2% případech, souhlas respondentů 

ve věkové kategorii 56-70 let se pohyboval od 92,9% do 98,2%. Mezi věkem 

respondentů a vztahem k restrikci kouření byl statisticky významný vztah a to takový, 

že s rostoucím věkem byly názory pro restrikci kouření více pozitivní. Na základě 

tohoto výzkumu budu zkoumat, zda podobné rozdíly mezi věkem a postoji k omezení 

kouření budou i v České republice.  

Dalším z pramenů hypotéz mého zkoumání je článek Knowledge about tobacco and 

attitudes toward tobacco control: How different are smokers and nonsmokers od Mary 

Jane Ashley a kolektivu. Tento článek popisuje výsledky výzkumu z roku 1996, 

ve kterém bylo pomocí náhodného výběru telefonicky, za asistence počítače, 

dotazováno 424 kuřáků a 1340 nekuřáku žijících na území Kanadské provincie Ontario. 

Zpráva z výzkumu se zabývá i povědomím kuřáků a nekuřáků o tabáku, nicméně 

pro tuto práci je důležitá druhá část výzkumu, která se zabývá postoji kuřáků a nekuřáků 

vůči kontrole tabáku. Respondenti byli dotazování, zda souhlasí se zákazem kouření na 

osmi různých místech (rodinné fast food restaurace, vnitřní veřejné prostranství, 

stravovací části obchodních domů, hokejové haly, pracoviště, restaurace, sály pro hraní 
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binga, bary a taverny). Z tabulky Příloha č. 1 je patrné, že ve všech případech nekuřáci 

souhlasili se zákazem kouření na vybraných místech více než nekuřáci. Z tabulky 

Příloha č. 1 je dále patrné, že většina nekuřáků by kouření zakázala na 4 z 8 vybraných 

míst, kdežto u kuřáků se neobjevil nadpoloviční souhlas se zákazem ani v případu 

jediného vybraného místa. Na základě těchto dat budu zkoumat, zda lze nalézt 

podobnosti s těmito výsledky i u českých kuřáků a nekuřáků. 

2. Metodologie 

Pro zkoumání mého problému jsem si zvolil kvantitativní výzkum a to z toho důvodu, 

že pro výzkum vývoje postojů k tabáku a jeho užívání v české populaci potřebuji mít 

velký vzorek respondentů, což by bylo pro kvalitativní výzkum problémové. Jelikož 

provádím výzkum o skupině lidí, je vhodný právě kvantitativní výzkum, protože 

„kvantitativní výzkum je testování hypotéz o skupinách, a ne o jedincích. Analýza je 

prováděna na kumulovaných datech o mnoha jedincích a data můžeme kumulovat jen 

tehdy, jsou-li totožná.“ [Disman 2002: 126] 

 Rozhodl jsem se svůj výzkum provést pomocí analýzy sekundárních dat z již 

proběhlých výzkumů a to z toho důvodu, že pro popsání historického vývoje postojů 

v časovém horizontu několika let by bylo nemožné získat data jinou cestou. Žádný 

konkrétní výzkum, který by se věnoval vývoji postojů k tabáku a jeho užívání v České 

populaci, jsem nenašel, nicméně jsem našel několik výzkumů, kde jsou konkrétní 

otázky zjišťující postoje k tabáku a jeho užívání či přímo k uživatelům tabáku. Budu 

testovat mnou stanovené hypotézy, postavené na výsledcích ze zahraničních výzkumů, 

které jsou popsané výše. Jak říká Disman: „Kvantitativní výzkum není nic jiného než 

testování hypotéz“. [Disman 2002: 74] Hendl považuje za jeden ze základních 

komponent kvantitativní výzkumu teorii. Jde o „obecné tvrzení, které má potenciál 

vysvětlit vztahy v reálném světě – teorie.“ [Hendl 2006: 46] Po stanovení teorie se 

očekává, že „nalezneme vztah mezi minimálně dvěma proměnnýma X a Y – hypotéza.“ 

[Tamtéž] Analýzu dat budu provádět v programu SPSS. 
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2.1. Představení dat 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolil data z výzkumů Naše společnost od Centra 

pro výzkum veřejného mínění. Naše společnost je kontinuální výzkum veřejného 

mínění a respondenti jsou vybíráni pomocí kvótního výběru. Zdroj dat pro nastavení 

kvót je Český statistický úřad a mezi kvótami jsou kraje, rozdělené podle NUTS 2 

případně NUTS 3, velikost místa bydliště, pohlaví, věk a vzdělání. Bezesporu největší 

předností těchto datových souborů je fakt, že odpovídají struktuře obyvatel České 

republiky, a to ve členění jak podle sociodemografických charakteristik, tak podle 

území. Další výhodou dat je, že výzkumy Naše společnost jsou kontinuální a jsou v nich 

zařazovány, ať už více či méně často, pravidelné otázky, díky kterým můžeme sledovat 

a zkoumat vývoj nás zajímajících jevů. Datové soubory jsem si zapůjčil od Českého 

sociálněvědního datového archívu, který spravuje Sociologický ústav Akademie věd 

České republiky. Data jsou přístupná po registraci a souhlasu se smluvními 

podmínkami. Přístupné data „mohou být použita pouze pro účely nekomerčního 

výzkumu nebo nekomerční výuky.“ [Český sociálněvědní archiv 2017]. Data, které 

jsem použil ve svém výzkumu, jsou dostupné na webu datového katalogu ČSDA 

Nesstar. 

3. Praktická část 

V této části bude stanoven cíl výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy. Dále budou 

představeny datové soubory, použité ve výzkumu a budou ověřeny stanovené hypotézy. 

3.1. Cíl výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 

Hlavním cílem mé práce je popis vývoje postojů české populace k tabáku a jeho 

užívání. Pro svoji bakalářskou práci jsem si stanovil následující výzkumné otázky a 

hypotézy: 

1. Mění se postoje české populace k tabáku a jeho užívání? 

2. Liší se v české populaci postoje kuřáků a nekuřáků k tabáku a jeho užívání? 
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3. Mají ženy v české populaci více negativní postoj k tabáku a jeho užívání než 

muži? 

4. Liší se postoje k tabáku a jeho užívání s rostoucím věkem respondentů? 

5. Dochází v České publice k denormalizaci tabáku? 

H1: Postoje české populace k tabáku a jeho užívání jsou více negativní než v minulosti. 

H2: Postoje kuřáků a nekuřáků k tabáku a jeho užívání se v české populaci liší. 

H3: Ženy mají více negativní postoj k tabáku a jeho užívání než muži. 

H4: S vyšším věkem respondentů jsou postoje k tabáku a jeho užívání více negativní. 

H5: V české republice dochází k denormalizaci tabáku. 

3.2. Datový soubor 

V následující kapitole podrobněji popíšu datové soubory, které budu používat pro 

ověření hypotéz. Celkem jsem z dostupných dat vytvořil tři různé datové soubory, které 

nyní podrobněji popíšu a představím. 

3.2.1. Vývoj postojů k tabáku a jeho užívání 

V prvním datovém souboru budu zkoumat vývoj postojů české populace k tabáku a jeho 

užívání. Postoj je definován jako „relativně ustálený sklon jedince chovat se v určité 

situaci určitým způsobem, příp. reagovat pozitivně nebo negativně na podněty 

s takovou situací spjaté.“ [Velký sociologický slovník 1996: 812] Datový soubor 

obsahuje data celkově ze šesti březnových výzkumů Naše společnost od CVVM, a to 

konkrétně z let 2009 až 2013 a z roku 2015. Počet respondentů se pohyboval od 1038 

do 1115 a jsou to obyvatelé České republiky starší 15 let. Metodou sběru dat byl 

standardizovaný osobní rozhovor tazatele s respondentem a jako výzkumný nástroj byl 

použit standardizovaný dotazník. Díky tomu, že jsou data sesbírána pomocí 

standardizované techniky, jsou vhodné pro kvantitativní výzkum. „Nestandardizované 

techniky sběru dat jsou tedy v kvantitativním výzkumu prakticky nepoužitelné.“ 



   

 

17 

  

[Disman 2002: 131] Parametry datového souboru odpovídají členění struktury české 

populace jak podle sociodemografických charakteristik, tak také podle územního 

rozložení. Soubor je reprezentativní a odpovídá složení základní populace České 

republiky. 

Vývoj postojů k tabáku a jeho užívání budu zkoumat pomocí otázky, ve které 

tazatelé zjišťovali, jakou morální přijatelnost přisuzuje respondent užívání tabáku. 

V otázce jsou respondenti dotazováni na morální přijatelnost vybraných látek, mezi 

kterými se kromě tabáku nachází také káva, alkohol, marihuana, extáze, pervitin a 

heroin. Respondent má vyjádřit svůj postoj na morální přijatelnosti určité látky. 

Likertová škála použitá v otázce má pět kategorií, konkrétně u výzkumů z let 2009, 

2013 a 2015 jsou to kategorie: přijatelná pravidelná konzumace, přijatelná pouze 

občasná konzumace, přijatelné pouze vyzkoušet, zcela nepříjemné a neví. U výzkumů 

z let 2010 až 2012 jsou kategorie nastaveny následovně: rozhodně přijatelné, spíše 

přijatelné, spíše nepřijatelné, rozhodně nepřijatelné a neví. Jelikož jsou oba typy 

proměnné rozdělené na kategorie sobě velmi podobné, ne-li stejné, rozhodl jsem se je 

použít dohromady.  

3.2.2. Tolerance kuřáků 

Druhý datový soubor obsahuje data sloužící pro popis vývoje postojů české populace. 

Celkem jde o data z devíti výzkumů Naše společnost od CVVM, a to konkrétně 

z března 2007 až 2012, z března 2014, z únoru 2015 a z března 2016. Počet respondentů 

se pohybuje od 1028 do 1306 a jsou to obyvatelé České republiky starší 15 let. Metodou 

sběru dat byl standardizovaný osobní rozhovor tazatele s respondentem a jako 

výzkumný nástroj byl použit standardizovaný dotazník. Parametry datového souboru 

odpovídají členění struktury české populace jak podle sociodemografických 

charakteristik, tak také podle územního rozložení. Soubor je reprezentativní a odpovídá 

složení základní populace České republiky. 

Tento datový soubor se bude skládat ze dvou otázek. První z otázek je vybrána 

z baterie otázek zkoumajících, zda by respondent nechtěl mít za sousedy vybrané 

skupiny obyvatel. Pro můj výzkum mě zajímala část dotazující se respondenta, zda by 
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nechtěl mít za sousedy kuřáky. Kategorie této otázky byly tři, a to: nechtěl by 

za sousedy, nezmínil a neví. Tato otázka sice nezkoumá přímo postoje či vývoj postojů 

k tabáku a jeho užívání, nicméně zkoumá postoj respondenta přímo vůči skupině lidí 

užívající cigarety.  

Druhá otázka z tohoto datového souboru, je z hlediska tématu mojí práce 

podstatně zajímavější. Ve stejném datovém souboru se v letech 2007 až 2012 a v roce 

2014 objevovala otázka zkoumající toleranci Čechů ke kuřákům. Tazatelé se dotazovali 

respondentů, zda jsou podle nich lidé v České republice tolerantní, snášenliví anebo 

netolerantní, nesnášenliví k vybraným skupinám obyvatel. Jednou z podotázek v této 

baterii, zkoumala respondentův názor na snášenlivost a tolerantnost obyvatel České 

republiky ke kuřákům. Výsledky těchto otázek z jednotlivých let budou sloužit 

k porovnání s výsledky ze zkoumání vývoje postojů k tabáku a jeho užívání, respektive 

morální přijatelnosti užívání tabáku, v české populaci. 

3.2.3. Zákaz kouření v restauracích 

Třetí a poslední část se věnuje zákazu kouření v restauracích. Datový soubor obsahuje 

data celkově ze dvou výzkumů Naše společnost od CVVM, a to konkrétně z únoru 2008 

a ze září 2015. Počet respondentů byl v roce 2008 1062 a v roce 2015 994 a byli to 

obyvatelé České republiky starší 15 let. Metodou sběru dat byl standardizovaný osobní 

rozhovor tazatele s respondentem a jako výzkumný nástroj byl použit standardizovaný 

dotazník. Parametry datového souboru odpovídají členění struktury české populace jak 

podle sociodemografických charakteristik, tak také podle územního rozložení. Soubor je 

reprezentativní a odpovídá složení základní populace České republiky. 

Tento datový soubor se bude skládat ze dvou otázek. První z otázek je otázka 

zjišťující, zda respondent kouří. Otázka se objevuje v obou výzkumech a u obou má 

shodné názvy kategorií: ano kouří, kouřil dříve, nyní již ne a nikdy nekouřil.  

Druhá otázka zjišťuje názor respondenta na zavedení zákazu kouření 

v restauračních zařízeních. Ve výzkumu z roku 2008 se tazatelé pomocí baterie otázek 

dotazují respondentů, zda by mělo být kouření zakázáno na určitých místech. V této 

baterii otázek se tazatelé dotazují respondentů na celkem 7 různých míst, kde by se 
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mělo, případně nemělo kouřit, přičemž v jedné z podotázek se dotazují, zda by mělo být 

kouření zakázáno v restauracích. Kategorie odpovědí byly nastaveny jako: ano, mělo 

být zakázáno, ne, nemělo být zakázáno a neví.  Pro můj výzkum použiji otázku 

dotazující se na souhlas se zákazem kouření v restauracích. 

Ve výzkumu z roku 2015 je otázka zjišťující názor na kouření v restauraci 

formulovaná jinak a s jinými kategoriemi, nicméně pro můj výzkum jde stále 

o relevantní výsledky. Tazatelé se dotazovali respondentů, zda jsou pro, anebo proti 

zavedení úplného zákazu v restauračních zařízeních. Kategorie odpovědí u této otázky 

byly nastaveny následovně: rozhodně ano, spíše pro, spíše proti, rozhodně proti a neví. 

3.3. Ověření hypotéz 

V této kapitole popíši ověřování hypotéz a výsledky, ke kterým jsem dospěl. Každá 

hypotéza je doplněna o závěr v podobě zjištění a diskuze. 

3.3.1. První hypotéza 

H1: Postoje české populace k tabáku a jeho užívání jsou více negativní než 

v minulosti. 

Vývoj postojů k tabáku a jeho užívání jsem se rozhodl popsat pomocí grafu, 

který zobrazuje postoje respondentů ke konzumaci tabáku z let 2009 až 2013 a z roku 

2015. Pro zkoumání využiji první datový soubor, který jsem popisoval výše. Počet 

respondentů se pohyboval od 1038 do 1115, přičemž všechny výzkumy byly dělány 

na vzorku reprezentativním pro složení základní populace České republiky. Některé 

otázky z jednotlivých výzkumů se liší stylem formulace otázky nebo zněním kategorií, 

nicméně jde o kontinuální výzkum se stejným cílem, kterým bylo zjistit postoj 

respondentů k užívání tabáku. 

Nyní podrobněji představím otázky  pro tuto hypotézu. V roce 2009 na otázku 

„Je podle Vás morálně přijatelná konzumace následujících látek? Pokud ano, za jakých 

okolností? Tabák.“ byly odpovědi následující: 30,1% respondentů uvedlo, že je 

přijatelná pravidelná konzumace, 42,0% respondentů uvedlo, že je přijatelná pouze 
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občasná konzumace, 15,1% respondentů považovalo za přijatelné pouze vyzkoušet a 

11,4% respondentů považovalo konzumaci tabáku za zcela nepřijatelnou. 1,4% 

respondentů uvedlo, že neví. Celkem na otázku odpovědělo 1038 respondentů z 1038. 

V roce 2010 na otázku „Považujete vy osobně užívání tabáku za přijatelné nebo 

nepřijatelné?“ odpovídali respondenti následovně: 21,1% respondentů považovalo 

užívání tabáku za rozhodně přijatelné, 52,2% respondentů považovalo užívání tabáku 

za spíše přijatelné, 19,0% respondentů považovalo užívání tabáku za spíše nepřijatelné a 

6,4% respondentů považovalo užívání tabáku za rozhodně nepřijatelné. 1,3% 

respondentů uvedlo, že neví. Celkem na otázku odpovědělo 1060 respondentů z 1061. 

V roce 2011 na otázku „Považujete Vy osobně užívání následujících látek 

za přijatelné nebo nepřijatelné? Tabáku.“ byly odpovědi následující: 23,3% 

respondentů považovalo užívání tabáku za rozhodně přijatelné, 58,2% respondentů 

považovalo užívání tabáku za spíše přijatelné, 13,5% respondentů považovalo užívání 

tabáku za spíše nepřijatelné a 4,6% respondentů považovalo užívání tabáku za rozhodně 

nepřijatelné. 0,4% respondentů uvedlo, že neví. Celkem na otázku odpovědělo 1114 

respondentů z 1115. 

V roce 2012 na otázku „Považujete Vy osobně užívání následujících látek 

za přijatelné nebo nepřijatelné? Tabáku.“ odpovídali respondenti následovně: 23,3% 

respondentů považovalo užívání tabáku za rozhodně přijatelné, 53,3% respondentů 

považovalo užívání tabáku za spíše přijatelné, 17,6% respondentů považovalo užívání 

tabáku za spíše nepřijatelné a 5,4% respondentů považovalo užívání tabáku za rozhodně 

nepřijatelné. 0,6% respondentů uvedlo, že neví. Celkem na otázku odpovědělo 1042 

respondentů z 1042. 

V roce 2013 na otázku „Je podle Vás morálně přijatelná konzumace 

následujících látek? Pokud ano, za jakých okolností? Tabák.“ byly odpovědi 

následující: 27,8 respondentů uvedlo, že je přijatelná pravidelná konzumace, 45,5% 

respondentů uvedlo, že je přijatelná pouze občasná konzumace, 16,6% respondentů 

považovalo za přijatelné pouze vyzkoušet a 9,3% respondentů považovalo konzumaci 
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tabáku za zcela nepřijatelnou. 0,8% respondentů uvedlo, že neví. Celkem na otázku 

odpovědělo 1060 respondentů z 1062. 

V roce 2015 na otázku „Je podle Vás morálně přijatelná konzumace 

následujících látek? Pokud ano, za jakých okolností? Tabáku.“ byly odpovědi 

následující: 32,4% respondentů uvedlo, že je přijatelná pravidelná konzumace, 41,3% 

respondentů uvedlo, že je přijatelná pouze občasná konzumace, 11,2% respondentů 

považovalo za přijatelné pouze vyzkoušet a 14,0% respondentů považovalo konzumaci 

tabáku za zcela nepřijatelnou. 0,8% respondentů uvedlo, že neví. Celkem na otázku 

odpovědělo 1040 respondentů z 1043. 

 Pro přehlednější interpretaci jsem výsledky otázek z těchto výzkumů 

zaznamenal do Tabulky 1.1 viditelné níže. Sloupce jsou rozdělené podle různých 

stupňů souhlasu a nesouhlasu. Kategorie „neví“ nebyla zahrnuta do zkoumání. 

Tabulka 1.1: Přijatelnosti užívání tabáku z let 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015. 

 

Rok 

Zcela 

přijatelné 

Spíše 

přijatelné 

Spíše 

nepřijatelné 

Zcela 

nepřijatelné 

Přijatelné Nepřijatelné 

2009 30 42 15 12 72 27 

2010 21 53 19 6 74 25 

2011 23 59 13 5 82 18 

2012 23 53 18 5 76 23 

2013 28 45 17 9 73 26 

2015 32 42 11 14 74 25 

Hodnoty jsou uvedeny v procentech.  
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Graf 1.1: Vývoj přijatelnost a nepřijatelnost konzumace tabáku v letech 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 a 2015. 
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Z Grafu 1.1 můžeme vidět, až na rok 2011, velmi stabilní vývoj postojů ke konzumaci 

tabáku. Postoje respondentů souhlasící s morální přijatelností tabáku se pohybovaly 

od 18% do 27% a postoje nesouhlasící s morální přijatelností konzumací tabáku se 

pohybovaly od 72% do 82%. Mezi léty 2010 a 2011 můžeme vidět pokles 

nepřijatelnosti konzumace tabáku o 7%, což může být důsledek nějakého 

protikuřáckého opatření. Od roku 2011 do roku 2013 se nepřijatelné postoje 

ke konzumaci tabáku postupně zvyšovaly na 26%, až se ustálily na hodnotě 25% v roce 

2015. Stejně tak můžeme vidět mezi lety 2010 až 2011 nárůst postojů přijatelnosti 

konzumace tabáku o 8%, což bylo pravděpodobně také zapříčiněno důsledkem nějakého 

protikuřáckého opatření. V letech 2011 až 2013 lze vidět pozvolný pokles postojů 

přijatelnosti konzumace tabáku z 82% na 73%, který se poté ustálil v roce 2015, kdy 

74% respondentů považovalo konzumaci tabáku za morálně přijatelnou. Ve mnou 

analyzovaném období se postoje české populace k tabáku a jeho užívání nevyvíjely 

negativně. 

3.3.2. Druhá hypotéza 

H2: Kuřáci jsou více tolerantní vůči tabáku a jeho užívání než nekuřáci. 
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Svoji druhou hypotézu jsem se rozhodl testovat na třetím datovém souboru. 

K ověření této hypotézy použiji data ze dvou výzkumů. První z výzkumů je z roku 2008 

a čítá 1062 respondentů. Druhý výzkum je z roku 2015 a čítá 994 respondentů. 

Toleranci vůči tabáku a vztah mezi tím, zda je respondent kuřák či nekuřák, budu 

zkoumat na otázkách, zjišťujících zda respondent kouří či nekouří a zda respondent 

souhlasí či nesouhlasí se zákazem kouření v restauracích.  

 První otázka prvního výzkumu zjišťuje, zda respondent kouří. Kategorie této 

proměnné je celkem tři: ano, kouří; kouřil dříve, nyní již ne; nikdy nekouřil. Druhá 

otázka prvního výzkumu zjišťuje, zda by mělo být kouření zakázáno v restauraci. 

Kategorie této proměnné jsou celkem tři: ano, mělo by být zakázáno; ne, nemělo by být 

zakázáno a neví, přičemž kategorii „neví“ nebude zahrnuta do testování. Jelikož jsou 

obě proměnné nominálního charakteru, použiji pro testování hypotézy chí-kvadrát. 

Z důvodu, že pracuji s nominálními proměnnými, které mají více než dvě kategorie, 

budu měřit míru jejich asociace pomocí Cramerova V. „V případě, že některé 

z proměnných (nebo obě) mají vyšší počet kategorií než dvě, použije jako míru asociace 

tzv. Cramerovo V.“ [Mareš et al. 2015: 268] Podobně bude pracovat i s výzkumem 

z roku 2015. Tento výzkum má kategorie proměnné zjišťující názor na zavedení zákazu 

v restauracích rozdělené následovně: rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně 

ne, neví. Pro lepší orientaci a dodržení stejných podmínek jako u předchozího výzkumu, 

zredukuji kategorie pouze na „souhlasím“ a „nesouhlasím“ se zavedením zákazu 

kouření v restauracích. Před analýzou jsem u obou výzkumů nastavil kategorii „nevím“ 

jako uživatelsky chybějící hodnotu (tzv. user missing value). „Někdy do missing value 

přeřazujeme některé hodnoty proměnných při jejich transformaci. Týká se to například 

varianty ‚nevím‘, která sice někdy může být součástí ordinální proměnné jakožto její 

středová hodnota, častější jsou ale případy, kdy ji používáme jen proto, abychom 

nenutili respondenta/respondentku zaujímat postoj, který nemá.“ [Mareš et 

al. 2015: 62]. 

H0: To, zda je člověk kuřák či nekuřák nemá vliv na to, zda souhlasí či nesouhlasí se 

zákazem kouření v restauracích. 

HA: To, zda je člověk kuřák či nekuřák, má vliv na to, zda souhlasí či nesouhlasí se 

zákazem kouření v restauracích. 
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Tabulka 2.1: Postoje kuřáků a nekuřáků k zákazu kouření v restauracích z let 

2008 a 2015. 

  

Zákaz kouření v restauracích, 
2008 

Zákaz kouření v restauracích, 
2015 

ano, mělo by být 
zakázáno 

ne, 
nemělo 
by být 

zakázáno 

souhlasí nesouhlasí 

Kouří cigarety 

ano, 
kouří 

22,30% 77,70% 15,40% 84,60% 

kouřil 
dříve, 
nyní již 
ne 

64,40% 35,60% 75,90% 24,10% 

nikdy 
nekouřil 

84,30% 15,70% 85,30% 14,70% 

V Tabulce 2.1 můžeme vidět postoj kuřáků, bývalých kuřáků a nekuřáků k zákazu 

kouření v restauracích v letech 2008 a 2015. U výsledků u obou výzkumů můžeme vidět 

jistou tendenci, podle které jsou kuřáci více proti zákazu kouření v restauracích a 

nekuřáci více pro zákaz kouření v restauracích. V roce 2008 22,30% všech kuřáků 

souhlasilo se zákazem, zatímco 77,70% kuřáků bylo proti zákazu. 64,40% bývalých 

kuřáků bylo pro zákaz a 35,60% proti zákazu. Ze všech nekuřáků bylo pro zákaz 

kouření v restauracích 84,30% a proti zákazu 15,70% z nich. V roce 2015 můžeme opět 

vidět vysoký nesouhlas kuřáků (84,60% z nich) a vysoký souhlas nekuřáků (85,30% 

z nich) se zákazem kouření v restauracích. Když porovnáme četnosti jednotlivých 

kategorií mezi sebou, můžeme vidět, že počet kuřáků, kteří nesouhlasí se zákazem 

kouření v restauracích, se oproti roku 2008 zvedl v roce 2015 o 6,9%. Naopak bývalí 

kuřáci také prošli vývojem postojů a v roce 2015 jich bylo proti zákazu kouření 

v restauracích o 11,5% méně než v roce 2008. Nekuřáci měli názory podstatně 

stabilnější – počet nekuřáků, kteří jsou proti zákazu kouření, klesal z 15,70% v roce 

2008 na 14,70% v roce 2015. 

Nyní provedeme test chí-kradrát pro potvrzení existence asociace mezi 

proměnnými. 
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Tabulka 2.2: Testování vztahu mezi proměnnou kouří postojem k zákazu 

kouření v restauracích v letech 2008 a 2015 pomocí Chí-kvadrátu 

  
2008 2015 

  Hodnota Signifikance Hodnota Signifikance 

Pearson 
Chi-Square 

297,072a 0,000 379,195a 0,000 

Počet 
respondentů 

1020   953   

V Tabulce 2.2 vidíme výsledky testování vztahu mezi proměnnými v roce 2008 a 2015. 

V obou letech vyšla signifikance 0,000, takže v obou případech můžeme zamítnout 

nulovou hypotézu, že mezi proměnnými neexistuje vztah. Můžeme tedy říct, že mezi 

tím, zda respondent kouří a jeho postojem k zákazu kouření v restauracích byl 

ve výzkumech v roce 2008 a 2015 statisticky významný vztah. Nyní budeme zjišťovat 

těsnost vztahu mezi proměnnými. „U žádné z těchto proměnných, jelikož jsou všechny 

nominální, totiž neexistuje smysluplné pořadí kategorií, takže samozřejmě výroky, které 

by chtěly pracovat se směrem vztahu, jsou nesmyslné. Jediné, co u vztahu dvou 

nominálních znaků lze měřit, je jeho těsnost.“ [Mareš et al. 2015: 268]. Těsnost vztahu 

budeme měřit pomocí koeficientu Cramerovo V, který je založen na statistice chí-

kvadrátu. „V případě, že některé z proměnných (nebo obě) mají vyšší počet kategorií 

než dvě, použijeme jako míru asociace tzv. Cramerovo V.“ [Mareš et al. 2015: 268]. 

Tabulka 2.3: Velikost a signifikance Cramerova V mezi proměnnou kouří a 

postojem k zákazu kouření v restauracích v roce 2008 a 2015 

  
2008 2015 

  Hodnota  
Signifikance 
Cramerova 

V 
Hodnota  

Signifikance 
Cramerova 

V 

Cramerovo 
V 

0,540 0,000 0,631 0,000 

Počet 
respondentů 

1020   953   

V Tabulce 2.3 můžeme vidět výsledky testování míry asociace mezi oběma 

proměnnými v letech 2008 a 2015. Cramerovo V bylo u výzkumu z roku 2008 0,540, 

což značí podstatný až velmi silný vztah. [Mareš et al. 2015: 291]. Signifikance 
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Cramerova V je rovna 0,000, takže můžeme předpokládat, že podobných výsledků 

bychom dosáhli i při testování celé české populace. U výzkumu z roku 2015 byla 

hodnota Cramerova V 0,631, což značí opět podstatný až velmi silný vztah. [Mareš et 

al. 2015: 291]. Signifikance Cramerova V je opět 0,000, tudíž bychom mohli i výsledky 

z tohoto výzkumu vztáhnout na celou českou populaci. Protože nám tato metoda pouze 

zjistí, zda je mezi proměnnými vztah a jak je tento vztah těsný, rozhodl jsem se použít 

znaménkové schéma pro zjištění statisticky významných souvislostí mezi proměnnými.  

Tabulka 2.4: Míra asociace mezi proměnnou kouří a postojem k zákazu kouření 

v restauracích v roce 2008 zobrazená pomocí znaménkového schéma 

 
ano, mělo by být zakázáno 

ne, nemělo by být 
zakázáno 

ano, kouří --- +++ 

kouřil dříve, nyní již 
ne 0 0 

nikdy nekouřil +++ --- 

„Znaménkové schéma ukazuje, v kterých polí jsou statisticky významné rozdíly mezi 

napozorovanými a očekávanými četnostmi.“ [Mareš et al. 2015: 258]. V Tabulce 2.4 

vidíme, že v roce 2008 byli kuřáci statisticky významně proti zákazu kouření 

v restauracích a to na hladině významnosti α=0,001 s rizikem chyby maximálně 0,1%. 

Nekuřáci byli statisticky významně pro zákaz kouření v restauracích a to na hladině 

významnosti α=0,001 s rizikem chyby maximálně 0,1%. Bývalí kuřáci nejsou 

předmětem zkoumání, nicméně u nich se očekávané četnosti s napozorovanými 

významně nelišily. 

Tabulka 2.5: Míra asociace mezi proměnnou kouří a postojem k zákazu kouření 

v restauracích v roce 2015 zobrazená pomocí znaménkového schéma 

 
souhlasí nesouhlasí 

ano, kouří --- +++ 

kouřil dříve, ale nyní 
již ne +++ --- 

nikdy nekouřil +++ --- 
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Z Tabulky 2.5 vidíme, že v roce 2015 byli kuřáci také statisticky významně proti 

zákazu kouření v restauracích a to na hladině významnosti α=0,001 s rizikem chyby 

maximálně 0,1%. Nekuřáci byli statisticky významně pro zákaz kouření v restauracích a 

to na hladině významnosti α=0,001 s rizikem chyby maximálně 0,1%. Bývalí kuřáci 

nejsou předmětem zkoumání, nicméně byli také statisticky významně pro zákaz kouření 

v restauracích a to na hladině významnosti α=0,001 s rizikem chyby maximálně 0,1%. 

Zjištění a diskuze 

U obou vzorků jsem zjistil statisticky významný vztah mezi tím, zda je respondent 

kuřák či nekuřák a jeho postojem k zákazu kouření. Podařilo se mi zjistit, že nekuřáci 

byli v letech 2008 a 2015 statisticky významně pro zákaz kouření v restauracích 

na hladině významnosti α=0,001. Rovněž kuřáci byli v letech 2008 a 2015 statisticky 

významně proti zákazu kouření v restauracích a to na hladině významnosti α=0,001. 

Můžeme tedy říct, že v obou našich vzorcích byli kuřáci více tolerantní k tabáku a jeho 

užívání než nekuřáci. Tyto výsledky jsou zobecnitelné na celou českou populaci. 

3.3.3. Třetí hypotéza 

H3: Ženy mají více negativní postoj k tabáku a jeho užívání než muži. 

Svoji třetí hypotézu jsem se rozhodl testovat pomocí dat z prvního datového souboru. 

Nejdříve v rámci této hypotézy popíšu vývoj postojů k tabáku a jeho užívání pro každé 

pohlaví zvlášť a poté pro každý jednotlivý rok provedu statistické testování, zda jsou 

rozdíly mezi pohlavím statisticky významné. Míry souhlasu pro každé pohlaví zobrazím 

v tabulce. Kategorie proměnných byly nastaveny na 4 kategorie označující míru 

souhlasu a nesouhlasu plus kategorie nevím. Pro přehlednost jsem kategorie zredukoval 

na kategorie „přijatelné“ a „nepřijatelné“. Kategorie „nevím“ byla nastavena jako 

uživatelsky chybějící hodnota. 
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Tabulka 3.1: Přijatelnosti užívání tabáku mezi ženami v letech 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013 a 2015. 

 

Rok 

Zcela 

přijatelné 

Spíše 

přijatelné 

Spíše 

nepřijatelné 

Zcela 

nepřijatelné 

Přijatelné Nepřijatelné 

2009 21,5 46,3 18,0 14,2 67,8 32,2 

2010 18,0 51,9 22,0 8,1 69,9 30,1 

2011 17,9 60,7 17,0 4,4 78,6 21,4 

2012 17,6 54,8 21,8 5,8 72,4 27,6 

2013 23,9 44,8 20,6 10,8 68,7 31,4 

2015 25,8 43,5 13,9 16,8 69,3 30,7 

Hodnoty jsou uvedeny v procentech. 

Tabulka 3.2: Přijatelnosti užívání tabáku mezi muži v letech 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013 a 2015. 

 

Rok 

Zcela 

přijatelné 

Spíše 

přijatelné 

Spíše 

nepřijatelné 

Zcela 

nepřijatelné 

Přijatelné Nepřijatelné 

2009 39,8 38,8 12,5 8,8 78,6 21,3 

2010 24,9 53,9 16,3 4,9 78,8 21,2 

2011 29,3 56,0 9,8 4,8 85,3 14,6 

2012 29,3 52,4 13,3 5,0 81,7 18,3 

2013 32,5 46,9 12,6 7,9 79,4 20,5 

2015 39,8 40,0 8,6 11,6 79,8 20,2 

Hodnoty jsou uvedeny v procentech. 
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Graf 3.1: Vývoj přijatelnost a nepřijatelnost konzumace tabáku mezi ženami v 

letech 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015. 
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Graf 3.2: Vývoj přijatelnost a nepřijatelnost konzumace tabáku mezi muži v letech 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015. 
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Z Grafu 3.1 a 3.1 lze vidět minimální změny postojů, až na rok 2011, ve kterém byly 

u obou pohlaví postoje ke kouření více tolerantní. Nyní otestujeme na těchto 

výzkumech vztah mezi pohlavím a přijatelností tabáku. Vztah mezi pohlavím a 

postojem k přijatelnosti tabáku budu zkoumat opět pomocí testu chí-kvadrát, ale 

v tomto případě z důvodů dvou dichotomických proměnných použiji jiný koeficient 

pro zjištění těsnosti vztahu. „Koeficient fí se používá pro situaci, kdy kontingenční 

tabulka má podobu tabulky 2x2, to je má dva řádky a dva sloupce. Vypočítá se tak, že 
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hodnota chí-kvadrát statistiky se podělí velikostí  výběru a výsledek se odmocní.“ 

[Mareš et al. 2015: 268].  

H0: Pohlaví nemá vliv na postoj k tabáku a jeho užívání. 

HA: Pohlaví má vliv na postoj k tabáku a jeho užívání. 

Tabulka 3.3: Testovací statistiky morální přijatelnosti konzumace tabáku mezi 

pohlavím z let 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015 (tabulka). 

Rok 
Signifiance Chí-
kvadrátu 

Signifikance 
Fí 

Hodnota 
Fí 

Síla 
závislosti 

2009 0,000 0,000 0,123 slabá 

2010 0,001 0,001 0,101 slabá 

2011 0,004 0,004 0,088 žádná 

2012 0,000 0,000 0,145 slabá 

2013 0,000 0,000 0,124 slabá 

2015 0,000 0,000 0,120 slabá 

Zjištění a diskuze 

Záznamy výsledků výpočtů testovacích statistik jsou v Tabulce 3.3, přičemž 

znaménkové schéma, ve kterém jsou zaznamenané vztahy mezi proměnnými, je 

dostupné v Příloze č. 2. Ve všech letech vyšla signifikance chí-kvadrátu pod hodnotu 

0,05, tudíž u všech výzkumů zamítáme nulovou hypotéze, že není vztah mezi pohlavím 

a postojem k tabáku a jeho užívání. Signifikance Fí vyšla ve všech letech pod hodnotu 

0,05, tudíž bychom mohli tyto výsledky zobecnit na celou populaci. Nicméně síla 

závislostí nám vyšla velmi malá. Ve všech letech byla závislost vztahu mezi 

proměnnými slabá a v roce 2011 nebyla dokonce žádná. Podle znaménkového schématu 

vidíme jistou tendenci u mužů, kteří měli ve všech letech postoj více přijatelný k tabáku 

a jeho užívání a to v letech 2009, 2012, 2013 a 2015 na hladině významnosti α=0,001 

s rizikem chyby maximálně 0,1%. Naopak ženy měly v těchto letech postoj více 

nepřijatelný k tabáku a jeho užívání než muži, rovněž na hladině významnosti α=0,001 

s rizikem chyby maximálně 0,1%. V letech 2010 a 2011 měli muži více přijatelný postoj 

k tabáku a jeho užívání na hladině významnosti α=0,01 s rizikem chyby maximálně 1%. 

Ženy měly v těchto letech postoje více nepřijatelné k tabáku a jeho užívání a to 

na hladině významnosti α=0,01 s rizikem chyby maximálně 1%. Můžeme tedy říct, že 

v letech 2009 – 2015 byl mezi pohlavím a postojem k tabáku a jeho užívání slabý až 

žádný vztah, přičemž ženy měly postoje k tabáku více nepřijatelné než muži. 
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3.3.4. Čtvrtá hypotéza 

H4: S vyšším věkem respondentů jsou postoje k tabáku a jeho užívání více 

negativní. 

Pro zkoumání čtvrté hypotézy opět využiji data z prvního datového souboru. Kategorie 

proměnné zjišťující morální přijatelnost užívání tabáku nechám v tomto případě 

v původní formě, a sice v ordinální. Kategorií proměnné zjišťující přijatelnost tabáku je 

celkem pět, čtyři kategorie označují míru souhlasu a nesouhlasu s přijatelností 

konzumace tabáku, pátá kategorie je kategorie „neví“. Kategorie „neví“ je nastavená 

jako chybějící hodnota, tudíž nebude ovlivňovat výsledky analýzy. Kategorie označující 

věk respondentů jsou celkově čtyři: 15 - 29 let, 30 - 44 let, 45 – 59 let a 60 a více let. 

Pro zkoumání vztahu jsem opět zvolil test chí-kvadrát a pro zkoumání případného 

vztahu budu používat koeficient Kendallova tau-b, který je vhodný pro ordinální 

proměnné ve čtvercové tabulce. Nejdříve budu prověřovat výzkum z roku 2009. 

H0: Věk respondentů nemá vliv na přijatelnost konzumace tabáku. 

HA: Věk respondentů má vliv na přijatelnost konzumace tabáku. 

Tabulka 4.1: Četnost postojů respondentů ze čtyř věkových kategorií k morální 

přijatelnosti konzumace tabáku z roku 2009. 

  

Morální přijatelnost konzumace tabáku 

přijatelná 
pravidelná 
konzumace 

přijatelná 
pouze 

občasná 
konzumace 

přijatelné 
pouze 

vyzkoušet 

zcela 
nepřijatelné 

Věková kategorie 

15 - 29 32,20% 45,50% 15,20% 7,20% 

30 - 44 28,20% 42,00% 17,60% 12,20% 

45 - 59 34,60% 40,20% 14,20% 11,00% 

60+ 26,90% 42,60% 14,50% 16,10% 

Z Tabulky 4.1 vidíme, že hodnoty přijatelnosti konzumace tabáku se mezi jednotlivými 

věkovými kategoriemi moc neliší. Provedeme test chí-kvadrát, abychom zjistili 

případný vztah mezi proměnnými. 
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Tabulka 4.2: Testování vztahu mezi věkem respondentů a morální přijatelností 

konzumace tabáku v roce 2009 pomocí Chí-kvadrátu. 

  
Hodnota 

Chí-
kvadrátu 

Signifikance 

Pearson 
Chi-Square 

14,104a 0,119 

Počet 
respondentů 

1022   

Z Tabulky 4.2 vidíme, že signifikance je 0,119 což znamená, že přijímáme nulovou 

hypotézu – mezi věkem a morální přijatelností konzumace tabáku v roce 2009 není 

statisticky významný vztah. Nyní provedeme stejné testování na výzkumu z roku 2010, 

zda nenalezneme statisticky významný vztah mezi proměnnými alespoň tam. 

Tabulka 4.3: Testování vztahu mezi věkem respondentů a postojem k morální 

přijatelnosti konzumace tabáku v roce 2010 pomocí Chí-kvadrátu. 

  Hodnota  Signifikance 

Pearson 
Chi-Square 

26,003a 0,002 

Počet 
repondentů 

1034   

V Tabulce 4.3 vidíme výsledky testu chí-kvadrátu na výzkumu z roku 2010. 

Signifikance testu vyšla 0,002, takže zamítáme nulovou hypotézu, která tvrdí, že mezi 

proměnnými není vztah. V roce 2010 byl mezi věkem respondentů a jejich postojem 

k morální přijatelnosti konzumace tabáku statisticky významný vztah. Nyní vypočítáme 

hodnotu Kendallova tau-b, abychom zjistili sílu tohoto vztahu. 

Tabulka 4.4: Velikost a signifikance Kendallova tau-b mezi věkem respondentů a 

postojem k morální přijatelnosti konzumace tabáku v roce 2010. 

  Hodnota Signifikance 

Kendallovo tau-b 0,119 0,000 

Počet respondentů 1034   
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Jak můžeme vidět v Tabulce 4.4, signifikance Kendallova tau-b nám vyšla 0,000, tudíž 

bychom mohli výsledek síly vztahu mezi proměnnými zohlednit na celou populaci. 

Hodnota Kendallova tau-b je 0,119 což značí nízkou až střední souvislost mezi 

proměnnými. Provedeme výpočet znaménkového schématu, abychom zjistili, které 

kategorie mají mezi sebou největší vztah. 

Tabulka 4.5: Míra asociace mezi věkem respondentů a postojem k morální 

přijatelnosti konzumace tabáku v roce 2010, zobrazená pomocí znaménkového 

schéma. 

 

rozhodně 
přijatelné 

spíše 
přijatelné 

spíše 
nepřijatelné 

rozhodně 
nepřijatelné 

 15 - 29 + 0 -- 0 
 30 - 44 0 0 0 - 
 45 - 59 0 0 0 0 
 60+ 0 0 0 ++ 
 

Z Tabulky 4.5 vidíme, že většina kategorií mezi sebou nemá žádný vztah. Jen mezi 

čtyřmi kombinacemi kategorií se objevil statisticky významný vztah. Respondenti 

z věkové kategorie 15 – 29 let považovali konzumaci tabáku za rozhodně přijatelnou a 

to na hladině významnosti α=0,05 s rizikem chyby maximálně 5%. Respondenti 

z věkové kategorie 30 – 44 let na stejné hladině významnosti se stejným rizikem chyby 

považují konzumaci tabáku za rozhodně nepřijatelnou. Respondenti z věkové kategorie 

15 – 29 odpovídali statisticky významně na hladině významnosti α=0,01 

s pravděpodobností chyby maximálně 1%, že konzumace tabáku je pro ně spíše 

nepřijatelná. Respondenti, kteří mají 60 a více let statisticky významně na hladině 

významnosti α=0,01 s pravděpodobností chyby 1% považují konzumaci tabáku 

za rozhodně nepřijatelnou. 

Zjištění a diskuze 

Testovací statistiky, včetně těch ze zbylých let, jsou zaznamenané v tabulce Příloha č. 3 

a odpovídající znaménkové schémata jsou zaznamenané v tabulce Příloha č. 4. Nyní se 

pokusím výsledky srozumitelně interpretovat. Pomocí chí-kvadrátu jsem zjistil, že 

v letech 2010, 2011, 2013 a 2015 byl mezi věkem respondentů a jejich postojem 

k přijatelnosti konzumaci tabáku statisticky významný vztah. Po zjišťování síly vztahů 
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pomocí Kendallova tau-b jsem objevil v letech 2010, 2011 a 2015 slabou závislost mezi 

proměnnými. V roce 2013 nebyla podle Kendallova tau-b mezi proměnnými žádná 

závislost.  Ve zbývajících letech (2009 a 2012) byla signifikance testu tak vysoká, že 

jsme vztah mezi proměnnými mohli vyloučit okamžitě. Vzhledem k výsledkům testů 

můžeme říct, že v letech 2009 a 2012 nebyl mezi věkem respondentů a postojem 

k morální konzumaci tabáku statisticky významný vztah. V letech 2010, 2011 a 2015 

byl mezi proměnnými statisticky významný vztah, nicméně síla závislosti mezi 

proměnnýma byla ve všech třech případech slabá. V roce 2013 byl vztah mezi 

proměnnými také statisticky významný, nicméně síla této závislosti nebyla žádná. 

3.3.5. Pátá hypotéza 

H5: V české republice dochází k denormalizaci tabáku. 

Poslední hypotézu budu zkoumat pomocí popisu již vyzkoumaných dat, nebude 

k ní využíváno statistického testování. Tuto hypotézu budu zkoumat pomocí grafů 

zobrazujících vývoj postojů k tabáku. Na jednotlivých grafech bude zobrazen vývoj 

morální přijatelnosti konzumace tabáku,  vývoj postojů ke kuřákům a vývoj toho, jak 

podle respondentů vnímají ostatní Češi kuřáky. K tomuto zkoumání využiji první a 

druhý datový soubor. 

Graf 5.1: Vývoj morální přijatelnosti konzumace tabáku v letech 2009 až 2013 a 

2015. 
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V Grafu 5.1 vidíme vývoj postojů respondentů k morální přijatelnosti konzumace 

tabáku. Až na rok 2011 lze vidět stabilita postojů. Morální nepřijatelnost tabáku se 

pohybuje v rozmezí 18% až 27%. Morální přijatelnost se pohybuje v rozmezí 72% až 

82%. V roce 2011 byly postoje k morální přijatelnosti tabáku výrazně pozitivní 

vzhledem k ostatním letem, nicméně poté se poměr postojů vrátil zase do původních 

hodnot. Největší vzestup postojů k morální nepřijatelnosti tabáku bylo v letech 2011 až 

2013, kdy se zvedly z 18% na 26%. To může být důsledek také nějakého 

protitabákového opatření. V letech 2013 až 2015 můžeme opět vidět nepatrný pokles 

nepřijatelnosti konzumace tabáku, a to o 1%. Z pohledu tohoto grafu můžeme tedy říct, 

že v České republice se v mnou analyzovaném období neměnil vztah k morální 

přijatelnosti tabáku. 

Graf 5.2: Vývoj postojů ke kuřákům z let 2009 až 2012 a 2014 až 2016. 
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V Grafu 5.2 vidíme vývoj postojů vůči kuřákům. Data z výzkumů jsou dostupná 

v tabulce v Příloze č. 5. Otázka se týkala lidského soužití a respondent měl z řady 

různých skupin lidí vybrat ty, které by nechtěl za sousedy. Graf zobrazuje, kolik procent 

respondentů by nechtělo za sousedy kuřáky. Křivka se pohybuje od 16,1% do 21% a 

v posledních třech letech můžeme dokonce vidět pokles postojů nechtějících za sousedy 

kuřáky z 18,4% na 16,6%. Z pohledu tohoto grafu můžeme říct, že v České populaci 

v mnou analyzovaném období nedocházelo k výraznější změně postojů ke kuřákům. 
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Graf 5.3: Vývoj postojů respondentů k Čechům a jejich názoru na kuřáky v letech 

2007 až 2012 a 2014. 
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V Grafu 5.3 vidíme vývoj názorů respondentů, zda jsou podle nich Češi tolerantní nebo 

netolerantní vůči kuřákům. Původní výsledky výzkumů jsou dostupné v Příloze č. 6. 

Pro přehlednější zobrazení vývoje jsem původní kategorie velmi tolerantní, spíše 

tolerantní, spíše netolerantní a velmi netolerantní zredukoval na dvě kategorie  

tolerantní a tolerantní. V grafu vidíme opět velmi stabilní poměr postojů ve všech letech 

výzkumu. Od roku 2007 do roku 2010 lze vidět nepatrné zvýšení postojů, že jsou Češi 

vůči kuřákům netolerantní, nicméně od roku 2010 jsou výsledky opět stabilní. Ani 

pomocí tohoto zkoumání se mi nepodařilo zjistit významnější zvýšení negativních 

postojů ke konzumaci tabáku či ke kuřákům. Od roku 2009 do roku 2014 postoje 

stagnovaly a okolo 24% respondentů považovalo Čechy za netolerantní ke kuřákům, 

73% považovalo Čechy tolerantní ke kuřákům. 

Zjištění a diskuze 

Na základě těchto tří zkoumání jsem v České populaci neobjevil v mnou analyzovaném 

období výraznější změny vztahu respondentů k tabáku či ke kuřákům. Co se týče 

morální přijatelnosti konzumace tabáku, tak byly postoje až na rok 2011 stabilní. Mezi 

lety 2011 až 2015 jsem zjistil nárůst názorů považujících kouření za morálně 

nepřijatelné o 8%, což je možný důsledek nějakého denormalizačního nástroje. 

V dalších dvou výzkumech jsem ani v roce 2011 neobjevil žádný výraznější vývoj 
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postojů, čili je těžké určit, zda k denormalizaci opravdu dochází. Počet respondentů, 

kteří by nechtěli za sousedy kuřáky, se od roku 2007 do roku 2015 pohyboval od 15,8% 

do 21%. Po prozkoumání grafu jsem opět nenašel žádné zásadní výkyvy názorů, 

dokonce od roku 2013 do roku 2015 poklesls počet respondentů, kteří by za sousedy 

nechtěli kuřáky, z 18,4% na 16,6%. Poslední výzkum, zkoumající zda respondenti 

považují Čechy za tolerantní či netolerantní vůči kuřákům je také velmi stabilní. 

Netolerantní postoje se pohybovaly od roku 2007 do roku 2014 mezi 18,6% až 25,2% a 

tolerantní postoje mezi 71,6% až 77,7%. Od roku 2009 se počet respondentů, kteří 

považují Čechy za netolerantní vůči kuřákům, ustálil mezi 24% až 25%.  

Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na popis vývoje postojů české populace 

k tabáku a jeho užívání a také na vliv vybraných faktorů na postoje k tabáku a jeho 

užívání. 

 V teoretické části jsem se v první řadě zaměřil okrajově na historii užívání 

tabáku, poté jsem se podrobněji zaměřil na vývoj vědy a společnosti v otázce 

škodlivosti tabáku. Teoretickou část jsem završil nastíněním denormalizace tabáku, 

ke které v posledních letech dochází a která má za důsledek změnu postojů k tabáku a 

jeho užívání a také zahraničním výzkumům, ze kterých jsem čerpal inspiraci pro tvorbu 

mých hypotéz. 

 V praktické části jsem stanovil celkem pět hypotéz. První z hypotéz, ve které 

jsem zkoumal vývoj postojů české populace k tabáku a jeho užívání, se nepotvrdila. 

Předvídal jsem, že postoje k tabáku a jeho užívání budou více negativní než v minulosti, 

nicméně ve mnou analyzovaném období jsem žádný takový posun nezaznamenal.  

Druhá z hypotéz se zabývala rozdíly kuřáků a nekuřáků k tabáku a jeho užívání. 

Hypotéza předvídala, že kuřáci budou ke kouření více tolerantní než nekuřáci a tato 

hypotéza se mi podařila potvrdit. Hypotézu jsem testoval na vzorku z roku 2008 a 

vzorku z roku 2015 a u obou vzorků se mi podařilo vyzkoumat statisticky významný 

vztah mezi tím, zda respondent kouří a jeho postojem k zákazu kouření v restauracích. 
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Kuřáci byli ve výzkumech z obou let více proti zákazu kouření v restauracích než 

nekuřáci a nekuřáci byli v obou případech více pro zákaz kouření v restauracích než 

kuřáci. 

 Třetí hypotéza zkoumala vztah mezi pohlavím a postojem k tabáku a jeho 

užívání. Hypotéza předvídala, že ženy budou mít více negativní postoj k tabáku a jeho 

užívání než muži. Hypotézu se mi podařilo potvrdit a skutečně jsem zjistil, že ženy mají 

k tabáku více negativní postoj než muži. Zjistil jsem statisticky významný vztah mezi 

pohlavím a postojem ke kouření ve všech analyzovných letech. Samotná síla vztahu 

mezi těmito proměnnými byla v letech 2009, 2010, 2012, 2013 a 2015 slabá a v roce 

2011 dokonce žádná. 

 Čtvrtá hypotéza se zabývala vztahem mezi věkem a postoji k tabáku a jeho 

užívání.  V letech 2010, 2011, 2013 a 2015 jsem nalezl statisticky významný vztah mezi 

věkem respondentů a jejich postojem k tabáku, přičemž v letech 2010, 2011 a 2015 se 

objevila slabá závislost mezi proměnnými a v roce 2013 žádná. V letech 2009 a 2012 

nebyl mezi proměnnými zjištěn statisticky významný vztah. 

 Pátou hypotézou jsem zkoumal, zda docházelo ve mnou analyzovaném období 

k denormalizaci tabáku. Analyzoval jsem celkem tři různé grafy zkoumající vývoj 

postojů k tabáku a ke kuřákům a v žádném z nich jsem nenalezl prvky denormalizace 

tabáku. V české populaci jsem ve mnou analyzovaném období neobjevil žádné patrné 

postojové složky denormalizace tabáku.  

Summary 

I my bachelor thesis I focused on description of evolution of attitudes towards smoking 

and its usage on Czech population and also on influence of selected factors to those 

attitudes. 

 In the theoretical part, I focused marginally on history of tobacco usage then I 

focused in detail on evolution of science and society beliefs towards noxiousness of 
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tobacco. I finish my theoretical part with introducing of tobacco denormalization and 

with introducing abroad researches in which I deduce my hypothesis. 

 I determined five hypothesis in practical part. My first hypothesis in which I 

examined evolution of attitudes towards smoking and towards tobacco usage did not 

verify. I thought that attitudes will be more negative than in the past however there were 

not any negative evolution in analysed period. 

 Second hypothesis was about different attitudes of smokers and non-smokers. I 

thought that smokers were going to be more smoking tolerant than non-smokers and 

that hypothesis I managed to verify in both of my samples. I found significant 

relationship between smokers or non-smokers and their attitude towards smoking ban in 

restaurants. Smokers were more against smoking ban in restaurants than non-smokers. 

 Third hypothesis examined relationship between gender and attitudes towards 

tobacco and its usage. Hypothesis predicted that anticipated women were going to have 

more negative attitudes towards tobacco and its usage than men. I managed to verify 

this hypothesis and women really had more negative attitudes than men. I also found 

significant relationship between gender and smoking attitude in all analysed years. 

Unfortunately strength of that relationship between variables was poor in 2009, 2010, 

2012, 2013 and 2015 and in 2011 there was no relationship between variables. 

 Fourth hypothesis was about relationship between tobacco and its usage attitudes 

and age. In 2010, 2011, 2013 and 2015 I found significant relationship between age of 

respondents and their attitudes towards smoking. There was poor dependence between 

variables in 2010, 2011 and 2015 and no dependence in 2013. In 2009 and 2012 there 

was not a significant relationship between variables. 

 In my fifth hypothesis I examined if there are elements of denormalization in the 

analysed period. I analysed three different graphs analysing evolution of attitudes 

towards tobacco and smokers and in none of these graphs I did not found any elements 

of tobacco denormalization. In analysed period I did not find any evident attitudes 

elements of tobacco denormalization. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Souhlas kuřáků a nekuřáků z Ontaria se zákazem kouření 

ve vybraných místech (obraz).

 

Příloha č. 2: Výsledky znaménkového schématu morální přijatelnosti tabáku mezi 

pohlavím z let 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015 (tabulka). 

2009 přijatelné nepřijatelné 

muž +++ --- 

žena --- +++ 

2010     

muž ++ -- 

žena -- ++ 

2011     

muž ++ -- 

žena -- ++ 

2012     

muž +++ --- 

žena --- +++ 

2013     

muž +++ --- 

žena --- +++ 

2015     

muž +++ --- 

žena --- +++ 

 

Příloha č. 3: Testovací statistiky morální přijatelnosti konzumace tabáku podle 

věkových kategorií z let 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015  (tabulka). 



   

 

44 

  

Rok 
Signifikance 

Chí-
kvadrátu 

Signifikance 
Kendallova 

tau-b 

Hodnota 
Kendallova 

tau-b 

Síla 
závislosti 

2009 0,119 0,095 0,044 žádná 

2010 0,002 0,000 0,119 slabá 

2011 0,000 0,000 0,128 slabá 

2012 0,131 0,011 0,068 žádná 

2013 0,016 0,014 0,62 žádná 

2015 0,000 0,000 0,119 slabá 

Příloha č. 4: Výsledky znaménkového schématu morální přijatelnosti konzumace 

tabáku podle věkových kategorií z let 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015 

(tabulka). 

  
rozhodně 
přijatelné 

spíše 
přijatelné 

spíše 
nepřijatelné 

rozhodně 
nepřijatelné 

2009 

    15 - 29 0 0 0 - 

30 - 44 0 0 0 0 

45 - 59 0 0 0 0 

60+ 0 0 0 + 
2010 

    15 - 29 + 0 -- 0 

30 - 44 0 0 0 - 

45 - 59 0 0 0 0 

60+ 0 0 0 ++ 

2011 
    15 - 29 ++ 0 0 0 

30 - 44 0 0 0 - 

45 - 59 0 0 0 0 

60+ --- 0 0 + 

2012 
    15 - 29 0 0 0 0 

30 - 44 0 0 0 0 

45 - 59 0 0 0 0 

60+ - 0 + 0 

2013 
    15 - 29 0 0 0 0 

30 - 44 0 0 0 0 

45 - 59 ++ 0 0 0 

60+ -- 0 0 0 

2015 
    15 - 29 + 0 0 -- 

30 - 44 0 0 0 0 

45 - 59 0 0 0 0 

60+ -- 0 0 +++ 
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Příloha č. 5: Kuřáky za sousedy nechceme, 2007 až 2012 a 2014 až 2016 (tabulka). 

Rok % 

2007 19,4 

2008 21,0 

2009 16,1 

2010 17,1 

2011 16,7 

2012 15,8 

2014 18,4 

2015 17,8 

2016 16,6 

Příloha č. 6: Jsou podle vás Češi tolerantní ke kuřákům? (tabulka) 

rok 

velmi 

tolerantní 

spíše 

tolerantní 

spíše 

netolerantní 

velmi 

netolerantní tolerantní netolerantní 

2007 22,0 55,7 15,8 2,8 77,7 18,6 

2008 18,5 57,0 18,3 3,3 75,5 21,6 

2009 17,6 56,0 18,3 5,7 73,6 24 

2010 16,7 54,9 19,7 5,5 71,6 25,2 

2011 18,5 54,1 21,8 3,4 72,6 25,2 

2012 20,2 54,0 20,1 3,6 74,2 23,7 

2014 22,2 51,6 20,4 4,3 73,8 24,7 

 


