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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
 
Přístup studentky k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Diplomová práce je kromě úvodu a závěru dělena do dvou kapitol, které jsou dále členěny na 
subkapitoly, přičemž text autorka vhodně doplnila řadou tabulek a grafů, které usnadňují 
pochopení popisované problematiky. Diplomová práce obsahuje nejprve teoretickou část, ve 
které autorka charakterizuje klíčové pojmy (role farmacie v současnosti, duševní zdraví, stres 
a zátěž, únava) obecně. Stěžejní a zároveň nejpřínosnější částí práce je praktická část, která 
se zabývá problematikou psychosociální pracovní zátěže farmaceutů. Přínosem pro práci 
bylo dotazníkové šetření, resp. skupinová a individuální diagnostika dotazníku SPÚ a 
skupinová a individuální diagnostika škály psychické únavy. 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
Cílem této práce bylo definovat zjištěné subjektivní pocity únavy farmaceutů a 
farmaceutických asistentů, analyzovat detekované subjektivní pocity únavy farmaceutů a 
farmaceutických asistentů, provést jejich komparaci v obou dotazovaných skupinách a 
posoudit vliv lokace lékárny (město, vesnice) na psychosociální pracovní zátěž farmaceutů. 
Celkově lze konstatovat, že autorka se v dané problematice dobře orientuje, při práci s daty  
z různých zdrojů osvědčila analytické schopnosti. Je třeba ocenit především náročnost 
provedeného dotazníkového šetření. Text nepostrádá vlastní názory a hodnocení, nicméně 
chybí syntéza a případně porovnání s výsledky podobných studií v ČR nebo ve světě. Práce  
s literaturou je na standardní úrovni, relevantní tituly jsou vhodně citovány a evaluace 
získaných poznatků je na velmi dobré úrovni. Závěr diplomové práce po věcné stránce 
naplňuje stanovený cíl. Závěrečná kapitola prokazuje míru kvalifikovaného přehledu v 



problematice práce, schopnosti logického třídění a srovnávání získaných dat a exaktního 
uvažování. Práce přináší zajímavé poznatky z praxe v oblasti  psychosociální pracovní 
zátěže farmaceutů. 
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 
Diplomová práce je zpracována v souladu s interními normami a splňuje požadované 
formální náležitosti, včetně řádného vyznačení všech citací a parafrází v textu práce. Až na 
drobné chyby (např. str. 36 - google formuláře, odskočený text, str. 74 - Z celkem čtyř 
kvalifikovaných předpokladů byla dva zcela potvrzeny a dva vyvráceny.) je text čtivý a bez 
obsahových nedostatků.  Autorka pracovala s odbornou literaturou na zadané téma a 
aplikovala ji na dobré úrovni, i když jsou v seznamu použité literatury uvedeny pouze čtyři 
zahraniční tituly, což je škoda. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou psané 
srozumitelnou formou. Textová, tabulková a grafická část práce je vyvážená. Analýzu 
doplňují přehledné tabulky a grafická znázornění. Výsledky jsou prezentovány jasně a 
srozumitelně, vhodnou formou (tabulka, graf) s odpovídajícím statistickým vyhodnocením. 
Veškerý dokumentační materiál je řádně číslován, je dostatečně přehledný a doprovázen 
legendou s vysvětlením všech použitých symbolů a zkratek. 
 
Dotazy a připomínky:  
Diplomová práce naplňuje své zadání, obsahuje všechny náležitosti požadované 
předepsanou metodikou, je obsahově správná a relevantně popisuje zvolenou problematiku. 
Na druhé straně autorka v empirické části pouze popisuje výsledky svého šetření bez dalších 
odkazů na zahraniční a domácí výzkum v této oblasti a také bez důkladné vlastní syntézy. 
V diskusi by bylo dobré nejenom prezentovat výsledky deskriptivní statistiky, ale také 
poukázat na případné náměty k řešení tak, aby výstupy práce mohly být prakticky aplikovány 
v terénu.   
 
Otázky k diskusi při obhajobě diplomové práce: 
1) V čem vidí autorka přidanou hodnotu své práce? 
2) O jaké argumenty se opírá Váš názor, že "…vyšší pocit únavy  farmaceutů pracujících ve 
městech je způsoben časnější otevírací dobou lékárny, stereotypem, menším množstvím 
pracovníků a věkem některých respondentů, viz  str. 70? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 18.5.2020 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 

Mgr. Dagmar El-Hmoudová, Ph.D.


