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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 většinou samostatně, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla velmi dobrá. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 

 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
 
Autorka k zadanému tématu práce přistupovala zodpovědně, samostatně zvolila postupy řešení 
úkolu s využitím již ověřených validních metod. 
Práce je klasicky členěna na čtyři základní části: úvod, teoretická část, výzkumné šetření 
(praktická část) a závěr. Podkapitoly jsou uspořádány logicky a v návaznosti. 
V teoretické části autorka seznamuje s klíčovými pojmy, s aspekty souvisejícími s rolí 
farmaceuta v historii i v současnosti, charakterizuje duševní zdraví, stres, zátěź a únavu 
z obecného hlediska. Praktická část je zpracována srozumitelně, analýzu doplňují tabulky a 
grafy, výsledky jsou prezentovány jasně a přehledně, vysvětleny jsou všechny použité symboly 
a zkratky. 
Cílem diplomové práce bylo definovat subjektivní pocity únavy farmaceutů a farmaceutických 
asistentů, analyzovat zjištěné subjektivní pocity únavy farmaceutů a farmaceutických asistentů, 
provést jejich komparaci a posoudit vliv lokace lékárny (město, vesnice) na psychosociální 
pracovní zátěž uvedených farmaceutických pracovníků. 
Autorka prokázala dobrou orientaci v dané problematice, včetně analytických schopností při 
práci s daty, solidní přehled dosavadních poznatků i relevantních názorů na danou 



problematiku. Dobře vymezila výzkumný problém, definovala cíle výzkumu, popsala použité 
metody a adekvátně prezentovala výsledky výzkumu. Škoda jen, že nebylo možné porovnat 
výsledky výzkumného šetření s podobnými studiemi u nás či v zahraničí. 
Diplomová práce je zpracována v souladu s interními normami a splňuje požadované formální 
náležitosti, včetně veškerých citací. Všechny části práce, textová, tabulková i grafická, jsou 
vyvážené. 
 
Cíle práce byly splněny, způsob shrnutí výsledků a validita závěrů jsou na velmi dobré úrovni. 
 
 
 
Otázky k diskusi při obhajobě diplomové práce: 
1) V čem autorka spatřuje hlavní přínos své práce? 
2) Jakým způsobem by se mohly v praxi využít výsledky zjištěné ve výzkumném šetření? 
3) Přineslo výzkumné šetření poznatky, které autorku překvapily? 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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