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Katedra sociální a klinické farmacie 

Studijní program: Farmacie 

Posudek vedoucího / konzultanta diplomové práce 

Rok zadání: 2019  Rok obhajoby: 2021

Rozsah práce: 101 stran, 3 grafy, 0  obrázků, 8 tabulek, 81 citací 

Hodnocení experimentální práce: 

a) Zvládnutí metodických postupů:      velmi dobré   

b) Zručnost v laboratoří nebo pří získávání experimentálních dat:  výborná   

c) Samostatnost:        velmi dobrá   

d) Iniciativa a píle:        výborná   

e) Pečlivost a svědomitost:      výborná   

Hodnocení zpracování výsledků a sepisování práce: 

a) Zpracování výsledků (pečlivost a samostatnost):   výborné   

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

c) Literární rešerše:       výborná   

d) Zpracování textu (stylistická úroveň):     výborné    

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: 

Autorka se významně zapojila do sběru dat v lékárenském prostředí a úspěsně provedla 
sběr a čištění dat i kroky analýz dokončila v požadovaném čase a rozsahu. Načetla 
významné množství studií týkajících se sledované problematiky a v teoretické části práce 
prokázala, že dokázala proniknout hlouběji do studované problematiky a pochopit principy 
individualizované léčby při užití statinů ve stáří a geriatrická specifika léčby. Zdokonalovala 
se významně jak při zpracovávání teoretické části diplomové práce, tak v metodice a 
intepretacích výsledků praktické části. V práci lze nalézt v některých oblastech drobné 
překlepy a chyby, ale celkově je zpracována na velmi kvalitní úrovni. Na zpracování výsledků 
práce a při jejím sepsání bylo ze strany studentky odvedeno obrovské úsilí. Práci hodnotím 
jako kvalitní a při posouzení obsahové odborné stránky práce i při porovnání výtky některých 
chyb se přikláním při hodnocení této práce k známce výborná.   

Autor/ka práce: Martina Pekařová 

Vedoucí práce: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. 

Konzultant/ka:       

Oponent/ka: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. 

Název práce: Stárnutí populace a vybrané aspekty racionality lékové 
preskripce statinů ve stáří (II.) 
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hodnocení, práce je: výborná k obhajobě: doporučuji 

V Praze  17. září 2021 podpis vedoucí/ho 

 


