
UNIVERZITA KARLOVA 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra Katedra sociální a klinické farmacie 
Studijní program: Farmacie 

Posudek vedoucího / konzultanta  diplomové práce 
 

Autor/ka práce: Zuzana Maršálková  

Vedoucí/školitel/ka práce: PharmDr.Jitka Pokladníková, 
Ph.D.  

Konzultant/ka práce:       

 
    Rok zadání: 2015 

Rok obhajoby: 2018

Název práce:  
Zkušenosti pacientů léčených akupunkturou III.    

 

 

Téma práce si autor/ka si vybral/a z nabídky katedry. 

Práce s literaturou autora/ky byla  Výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  Velmi dobrá. 

Invence autora/ky byla  Výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  Výborná. 

Autor/ka pracovala s částečnou pomocí vedoucího, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo velmi zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo velmi pečlivé.  
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Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Autorka diplomové práce prokázala značnou odvahu, když se rozhodla dobrovolně zpracovávat 
pro ni nové a v současné době velmi aktuální téma, kterým jsou - zkušeností pacientů 
s akupuntkurou a prozkoumat cestou obsahové analýzy výpovědí pacientů o vlivech různých 
faktorů, zejména těch nespecifických, na účinnost akupunktury. Navíc odpovědi na své 
výzkumné otázky analyzovala pro ni zcela jistě novým úhlem pohledu a to za pomocí metodiky 
kvalitativního výzkumu. Její přátelskost, komunikativnost, ochota ke spolupráci a pečlivost jistě 
přispěly k dobré výtěžnosti rozhovorů, které vedla. Generovala tak zajímavé podklady pro další 
kvantitativní šetření, které by mělo objasnit, jakou roli jednotlivé nespecifické faktory v účinnosti 
akupunktury hrají. Ráda bych touto cestou také poděkovala PhDr.Marianě Štefančíkové, Ph.D., 
za odbornou spolupráci na kvalitativním šetření v rámci této diplomové práce, která je součástí  
akademického projektu zabývajícího se zkušenostmi pacientů s akupunkturou.   
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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