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Katedra Sociální a klinické farmacie 

Studijní program: Farmacie 

Posudek oponenta diplomové práce 

Rok obhajoby: 2021 

Rozsah práce: 110 stran, 0 obrázků, 87 tabulek, 59 citací 

Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části:    velmi dobrá 

b) Náročnost použitých metod:       velmi dobrá 

c) Zpracování metodické části (přehlednost, srozumitelnost):   velmi dobré 

d) Kvalita získaných experimentálních dat:     velmi dobrá 

e) Zpracování výsledků (přehlednost, srozumitelnost):    velmi dobré 

f) Hodnocení výsledků včetně statistické analýzy:    velmi dobré 

g) Myšlenková úroveň a rozsah diskuse výsledků:    velmi dobrá 

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů:    velmi dobrá 

i) Splnění cílů práce:        výborné 

j) Množství a aktuálnost literárních odkazů:     velmi dobré 

k) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň):    velmi dobrá 

l) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování):  velmi dobrá 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

Případné poznámky k hodnocení:  

Struktura práce: Předložená práce se v souladu s názvem věnuje problematice vlivu 
akupunktury na osobní pohodu pacientů s chronickým onemocněním. Autorka svou práci 
rozčleňuje na dvě základní části: teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje obecný 
pohled na danou problematiku a rozbor klíčových pojmů souvisejících s  akupunkturou 
(definice, principy, využití). Tato část je zpracována logicky a přehledně s jasnou strukturou, 
obsahy jednotlivých kapitol na sebe navazují a tvoří východiska pro realizaci empirického 
šetření. Autorka prokázala orientaci ve studovaném oboru, dovednost samostatně se 
orientovat ve zdrojích odborných informací a zobecnit dílčí závěry své i citovaných autorů. 
Praktická část je postavena především na kvantitativním šetření. Při výzkumu byly 
aplikovány standardizované dotazníky, statistické zpracování výsledků je provedeno 
standardními metodami.  Autorka rovněž zpracovala rešerše studií a vycházela ze 
zdravotnické dokumentace pacientů, které se akupunkturou zabývají. Výsledky šetření jsou 
přehledně zpracovány v tabulkách a grafech. Ocenění zaslouží rozsáhlá diskuse, která 
porovnává zpracovaný výzkum s publikovanými studiemi a zároveň upozorňuje na limity a 
meze předloženého výzkumu. V závěru práce se objevuje návrh na další možná výzkumná 
šetření. 

Autor/ka práce: Ivana Chuová 

Vedoucí práce: PharmDr.Jitka Pokladníková 

Konzultant/ka:       

Oponent/ka: Mgr.Irena Loudová, Ph.D. 

Název práce: Vliv akupunktury na osobní pohodu pacientů s chronickým 
onemocněním II. 
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Celkové hodnocení: Výstupy předložené práce jsou solidním příspěvkem ke zvolené 
problematice.  

 

Dotazy a připomínky:  

1. Můžete popsat vliv placebo efektu na účinek akupunktury? Jakým způsobem se 
akupunktura v klinických studiích testuje? 

2. Jak mohly být ovlivněny výsledky diplmové práce v důsledku selekce pacientů z bývalého 
Česko-čínského centra tradiční čínské medicíny?  

hodnocení, práce je: velmi dobrá k obhajobě: doporučuji 

V Hradci Králové 24. května 2021 podpis oponenta/ky 

 


