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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována?  

 

Výzkumné otázky a hypotézy jsou sice jasně formulované, ale jsou hodně jednoduché. 

Z dostupných dat CVVM bylo možné zformulovat nápaditější otázky.  

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné textů. 

 

I když autor uvádí řadu tři zahraniční výzkumy, několik odkazů na cizojazyčné texty, tak podle mne 

chybí tuzemské výzkumy a tuzemská literatura věnovaná tématu kouření v českém prostředí. 

Nemyslím si, že k tomu, abych si položil otázku o vlivu věku na kouření, potřebuji inspiraci 

z Gruzie. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

I když v posledním odstavci projektu jsou zmiňovány další datové zdroje, nakonec autor využívá 

jen data CVVM z projektu Naše společnost. Výběr otázek ze šetření CVVM, které autor analyzuje, 

vychází sice z hypotéz, jejichž platnost je testována, avšak data CVVM nabízela výrazně širší 

možnosti (baterie na vztah k drogám zahrnuje celý výčet měkkých a tvrdých drog a ne pouze tabák, 

podobně tolerance ke kuřákům je zjišťována v baterii otázek, které zahrnuje řadu více či méně 

problémových skupin). Zpracování dat je mírně problematické. V časových řadách se používají 

otázky, jejichž znění není zcela shodné (autor na to sice upozorňuje, ale nepovažujete to 

z podstatné), některé otázky se dichotimizují, některé ne, je využita řada různých měr asociace či 

korelace, jejichž užití je sice zdůvodněno, avšak některá vyhodnocení jsou sporná (velikost 

Kendalova tau-b podle hodnocení korelačního koeficientu). Celé zpracování dat působí jako cvičení 

ze statistiky – jsou uvedeny výsledky, ale jejich interpretace je vztažena jen k významu čísílek a ne 

k věcnému obsahu. 

 

Myslím, že autor mohl a měl do práce zařadit nějaká data o počtu kuřáků (a to i s dat CVVM – kdy 

pracuje se znakem kuřáci, napravení, nekuřáci jako s vysvětlující proměnnou aniž by uvedl její 

rozložení), o kouření mladistvých, žen, o prodeji cigaret… 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Pokud jde o potvrzení či vyvrácení hypotéz, tak užité statistické testy odpovídají řešeným úlohám. 
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Chybí ovšem jakýkoliv přesah. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Bez připomínek. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Podle názvu kapitoly „teorie denormalizace“ jsem očekával, že zde bude rozpracován koncept, 

který celou práci teoreticky zarámuje. Očekávání se nenaplnilo, pouze jsem se dočetl, že jde o 

„programy a opatření přijatá k posílení skutečnosti, že kouření není běžná či normální aktivita“ 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Pokuste se rozvinout myšlenku „denormalizace“, uvést jevy z posledních let působící v tomto 

směru v ČR a ve světě a vysvětlit, proč časové řady tuto teorii nepotvrzují. 

 

9. Celkové hodnocení práce: 

 

Práce si klade velice jednoduché otázky, na které standardním (třídění 2. stupně) zpracováním 

sekundárních dat z výzkumu CVVM odpovídá. Autor pouze konstatuje výsledky a nepouští se do 

nějakých interpretačních rozvah. ¨ 
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