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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Požadavky zadaní jsou v předkládané práci naplněny.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Autorka pracovala s odbornou literaturou zabývající se zvolenou problematikou a
tuto pak v práci vhodně propojila. Uvedená literatura v kapitole 6 je citována podle
norem.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Práce si klade za cíl vyhodnotit dopady protikuřáckého zákona, který byl zaveden
v roce 2017 a je stále velmi diskutovaným temátem, proto lze zvolené téma
chápat jako velmi aktuální.
Práce se v první části zabývá teoretickým rámcem ke zvolenému tématu, a ve
druhé samotným výzkumem autorky.
Pro získání vlastních závěrů, kromě analýz na toto téma již jinde publikovaných,
využila autorka dotazníkového šetření, které již v počátku rozdělila na otázky pro
nekuřáky a kuřáky. Největší počet respondentů je ve věkové kategorii 15-25 let
(52,4 %), ostatní kategorie potom nejsou příliš zastoupené.
V závěrečné kapitole se nachází odpovědi na výzkumné otázky stanovené
v kapitole 2, postrádám však výraznější vyhodnocení a propojení informací, které
byly zjištěny na základě dotazníkového šetření (včetně informací z odpovědí na
výzkumné otázky), které by uzavíraly provedenou analýzu.
4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Po formální stránce práce odpovídá stanoveným požadavkům.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
V rámci diskuze doporučuji aby se autorka vyjádřila k některým z následujících
otázek:
1) Jak může věková struktura respondentů Vašeho výzkumu ovlivnit dosažené
výsledky?
2) Mohly by se Vámi prezentované výstupy odlišovat v případě, že respondenti
navštěvují restaurační zařízení v městech nebo na vesnicích?
3) Proč si myslíte, že velká část respondentů z kategorie "kuřák", je spokojena
s tímto zákonem?
4) Napadají Vás na základě Vašeho výzkumu nějaké úpravy protikuřáckého zákona?
5) Jaký dopad má tento zákon na rozpočet ČR?
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