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Předkládaná bakalářská práce se zabývá aktuálním a závažným tématem užívání tabáku 

a jeho kontroly. Konkrétně si autor položil otázku, zda je probíhající denormalizace 

kouření na úrovni veřejněpolitických opatření reflektována také v postojí obyvatel 

České republiky. Tento směr bádání přináší relevantní poznatky pro zdravotní, potažmo 

veřejnou politiku, protože veřejná podpora přijímaných opatření se ukazuje být 

důležitým faktorem při prosazování cílů dané politiky. Na základě stručného přehledu 

existující literatury formuloval autor sadu pěti hypotéz, které následně testoval 

s využitím již provedených kvantitativních výzkumů CVVM.  

 

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

vhodně 

strukturována? 

ANO, s výhradami. Práce si klade jasný cíl, formuluje vhodné výzkumné otázky a 

odpovídá na ně. Při formulaci cíle byl nicméně autor příliš skromný. Nejedná se pouze o 

„popis vývoje postojů“, ale také testování vztahů mezi proměnnými. Má výhrada se 

nicméně vztahuje k páté výzkumné otázce, která zní „Dochází v České publice k 

denormalizaci tabáku?“ (chyba ve slově republice jde za autorem). Autor v práci zužuje 

denormalizaci pouze na postoje, nikoliv na politiky související s kontrolou tabáku jako 

takové. Jejich vývoji se prakticky nevěnuje a nemůže proto takto položenou otázku 

zodpovědět. 

Struktura je až na výjimky logická (např. výzkumné otázky by bylo vhodné uvést hned 

v úvodu práce, nikoliv až v „praktické části“), ale dosti schématická a popisná. Kapitoly 

v teoretické části jsou na sebe naskládány bez zjevné snahy o promyšlenější strukturaci. 

Abstrakt je spíše shrnutí postupu a struktury práce, neobsahuje přehled hlavních zjištění. 

Podobně úvod nenabízí otázky nebo problémy, které by motivovali čtenáře k dalšímu 

čtení (proč se tématem zabývat, proč číst tuto práci?). 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i 

cizojazyčné texty? 

ANO, s výhradami. Teoretická část je velmi stručná a pracuje s omezeným počtem 

zdrojů. Tento nedostatek vynikne obzvláště v kapitolách o užívání tabáku a jeho 

dopadech, kde je k dispozici nepřeberné množství odborné literatury. Místo toho autor 

vytěžuje několik málo textů a článek z Aktuálně.cz. O něco lépe je na tom stěžejní část 

shrnující poznatky z již provedených výzkumů postojů v zahraničí.   
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3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a 

metod jejich analýzy? 

Bez výhrad. Autor pracoval s datovými soubory CVVM. Svůj postup popsal stručně a 

jasně, metodu analýzy opírá o odbornou literaturu a výběr testů je podložen stručnou 

argumentací. Postup analýzy je dokumentován přímo v textu nebo v přílohách. Celkově 

považuji provedenou analýzu za zdařilou. Postrádám nicméně diskusi omezení 

zvoleného postupu (práce se sekundárními daty, reprezentativita kvótního výběru). 

 

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

Celkově autor argumentuje logicky a svá tvrzení opírá o provedenou analýzu. Avšak 

místo několika odstavců opakujícího se popisu výsledků by často stačila jedna tabulka. 

Mnohem zásadnější problém je však absentující diskuse výsledků. Autor pouze 

prezentuje výsledky a konstatuje zjevná fakta, ty však dále neinterpretuje a nevztahuje 

k teorii a existující literatuře. Opět se tak projevila slabá teoretická příprava tématu. 

 

Autor se také poměrně často dopouští velmi zjednodušujících nebo matoucích tvrzení. 

Např. odkaz na kritéria stigmatizace na str. 4 není bez dalšího vysvětlení konceptu 

stigmatizace a samotných kritérií srozumitelný. Smysl také nedává věta „Z výzkumu je 

patrné, že ženy jsou v otázce kouření náchylnější než muži.“ (str. 13) atd. 

 

Mnohem zásadnější chybou je ale použití nesmyslné definice kontroly tabáku jako 

jakékoliv formy „komerčního sdělení, doporučení nebo činnosti, jejichž účelem nebo 

přímým či nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku nebo užívání tabáku“ 

(str. 7) s odkazem na Sbírka mezinárodních smluv (2012: 1569). Zjevně jde o definici 

reklamy a propagace tabáku, zatímco kontrola tabáku je naopak řada strategií 

zaměřených na snižování nabídky, poptávky a škodlivých účinků (tedy i regulace 

reklamy). Jedná se zřejmě o chybně zkopírovaný text, nicméně to svědčí o malé 

pozornosti věnované problematice regulace tabáku. Stejně zásadní je nedostatečná 

definice denormalizace na str. 9, kde autor píše, že „Denormalizace tabáku a jeho 

užívání je důsledkem protikuřáckých kampaní, které jsou vedeny například z rukou 

vlády či zdravotnických organizací.“ To je zásadní nepochopení a zúžení podstaty 

denormalizace, ve které nejde pouze o „kampaně“ (str. 10). Podobně chabá je část o 

právní legislativě (jeden odstavec na str. 11) a celkově je v práci málo pozornosti 

věnováno tabákové politice jako celku (tj. i prevenci, monitoringu, léčbě atd.). 

 

Poslední výhrada se týká relativně krátkého sledovaného období. Denormalizace 

kouření započala v ČR již před rokem 1989, není proto překvapivé, že se postoje ve 

sledovaném období (2007/9 – 2015) příliš neměnily (přesto bych však nárůst 

netolerance kuřáků z 19 % na 25 % interpretoval jako významný, ale to je spíše věc 

pohledu). Jedná se nejspíše o problém s dostupností dat o postojí české populace 

v dřívějším časovém období, ale autor se k tomu v práci nijak nevyjadřuje. 

 

Na druhou stranu je nutné vyzdvihnout pečlivou a systematickou práci s daty a 

provedenou statistickou analýzu, která tvoří hlavní náplň praktické části práce. 
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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? 

Práce je po formální stránce přijatelná. Obsahuje však velké množství překlepů a 

pravopisných chyb včetně špatného uvádění procent. Autor až na výjimky cituje autor 

správně (neuvedení stránek u doslovné citace; chybějící reference na texty citované 

v jiných studiích – např. Berridge).   

 

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

jaké). 

Autor střídá jednotné a množné číslo (zaměřím se … můžeme tedy říci) a celkový styl 

vyjadřování je poněkud kostrbatý a v teoretické části někdy nesrozumitelný. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Vysvětlete rozdíl mezi kontrolou tabáku a denormalizací kouření. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „dobře“. 

 

 

Datum: 2.6.2017                                                                  Podpis:  

 


