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Práce se věnuje aktuální a důležité tématice. Je psána slovensky, má odpovídající
úroveň, zahrnuje 9 grafů (obrázků), 4 tabulky a uvádí 142 referencí + 2 mediální zdroje,
textová část končí na 64. straně.
Drobné poznámky:
Abstrakt: bylo by dobré dodržet obvyklou strukturu (cíl/úvod, metodika, výsledky,
diskuse, závěr) a uvést zde konkrétní data.
Str. 7: Rozdělení návykových látek na legální a nelegální, tvrdé a měkké rozhodně
není kompletní – kam by například patřilo zneužívání léků?
Str. 8: „…nelichotivé výsledky české společnosti v užívání tabáku“ asi souvisejí s tím,
že poslední citace prevalence kouření v ČR je z roku 2014 a autor tak nezaznamenal pokles
prevalence kouření v posledních cca 5 letech v recentních studiích.
V práci jsou drobné překlepy, např. na str. 8 po-pulácie nebo neve-die.
Str. 16: Pojem „kritická epidemiologie“ je sice uvedený na str. 7 citované práce, ale je
tam uveden mezi mnoha dalšími aspekty epidemiologie, není tedy „pro úplnost třetí oblastí
epidemiologie“, jak na str. 16 po čarou píše autor. Přitom definování epidemiologie bylo
uvedeno již na str. 14.
Geografii užívání návykových látek by jistě bylo zajímavé znát, ale jak autor sám
uvádí, je to obtížné.
Grafy jsou označeny jako obrázky – ale většinou se jedná o grafy.
Str. 21: poprvé uváděné zkratky je třeba vysvětlit (např. ESPAD, HBSC)
Závěr: Celkově se jedná o dobrou práci, pokrývající aktuální téma. Je zpracovaná
odpovídajícím způsobem, vyzdvihla bych zejména širokou rešeršní práci, i když by bylo
možné doplnit i recentnější publikace. Doporučuji ji přijmout k obhajobě.
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