
UNIVERZITA KARLOVA 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra Klinické a sociální farmacie 
Studijní program: Farmacie 

Posudek vedoucího / konzultanta  diplomové práce 
 

Autor/ka práce: Barbora Čavajdová  

Vedoucí práce: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.  

Konzultant:    

 

 
    Rok zadání: 2019 

Rok obhajoby: 2021

Název práce:  
Zdravotné aspekty stresu u farmaceutov 

 

 

Hodnocení experimentální práce: 

a) Zvládnutí metodických postupů: velmi dobré   

b) Zručnost v laboratoří nebo pří získávání experimentálních dat: velmi dobrá   

c) Samostatnost: výborná   

d) Iniciativa a píle: velmi dobrá   

e) Pečlivost a svědomitost: velmi dobrá   

 

Hodnocení zpracování výsledků a sepisování práce: 

a) Zpracování výsledků (pečlivost a samostatnost): velmi dobré   

b) Interpretace a diskuse výsledků (pečlivost a samostatnost): velmi dobrá   

c) Literární rešerše: velmi dobrá   

d) Zpracování textu (stylistická úroveň): velmi dobré    

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

 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Diplomová práce má rozsah 84 stran včetně seznamu literatury (28 položek),seznamu grafů 
(25), tabulek (69) a příloh (3). Je dělena na úvod, teoretickou část a praktickou část, jejíž 
součástí je závěr. 
V teoretické části práce autorka na cca 16 stranách přehledně objasňuje základní termíny 
týkající se pracovní zátěže, syndromu vyhoření, vlivu stresu na zdraví člověka a zvládání 
stresu.  
Hlavním cílem praktické části práce si autorka stanovila zhodnotit míru únavy farmaceutů 
analýzou pracovních podmínek prostřednictvím validizovaného standardního dotazníku se 
stupnicovým komparativním typem otázek. Za druhý významný cíl zvolila, na základě výsledků 
šetření, doporučit a předložit návrhy na zlepšení pracovní zátěže/pracovních podmínek 
farmaceutů.  
Formulovala tři výzkumné otázky zaměřené na porovnání míry únavy, zrakových problémů a 
problémů s pohybovou soustavou mezi respondenty z řad farmaceutů pracujících ve velkých 
lékárenských řetězcích a farmaceutů pracujících v nezávislých lékárnách. 
Z metod výzkumu zvolila dotazníkové šetření, kterého se zúčastnil dostatečný počet 
respondentů (160). 



 
Připomínky: 
Diplomová práce naplňuje své zadání, obsahuje všechny náležitosti požadované 
u daného typu publikace a relevantně popisuje zvolenou problematiku. 
 
Otázky k obhajobě: 
1. Které výsledky výzkumného šetření Vás nejvíce překvapily? 
2. Ve své práci jste použila již ověřený dotazník. Na základě Vašich současných zkušeností, 
doplnila byste v dotazníku nějakou otázku? 
3.V čem spatřujete hlavní přínos své práce? 
 
 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
 
 
V Hradci králové dne 20. 5. 2021 …………………………………… 

podpis  


