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Posudek vedoucího / konzultanta diplomové práce 

Rok zadání: 2019  Rok obhajoby: 2021

Rozsah práce: 97 stran,       obrázků, 12 tabulek, 119 citací 

Hodnocení experimentální práce: 

a) Zvládnutí metodických postupů:      výborné   

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

c) Samostatnost:        výborná   

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):  výborná   

c) Literární rešerše:       výborná   

d) Zpracování textu (stylistická úroveň):     výborné    

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

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce: 

Autor se zúčastnil velmi náročného sběru dat v projektu INOMED u ambulantních 
geriatrických nemocných, pronikl do chodu práce geriatrické ambulance a měl možnost 
během zpracování diplomové práce přímo spolupracovat s ambulantní ošetřující lékařkou a 
zdravotní sestrou. Současně překonával mnohá úskalí, které s sebou přinesly 3 vlny COVID-
19 pandémie a sběr dat se mu podařilo dokončit na jaře 2021. Diplomové práci věnoval 
obrovské úsilí, současně patří k velmi nadaným studentům s potenciálem dále rozvíjet své 
klinicko-farmaceutické znalosti. Během zpracování dplomové práce se významně zkodonalil 
jak ve zpracování literární rešerše, tak v metodice výzkumu, prokázal významnou 
samostatnost při intepretaci literárních zdrojů, zpracování metodiky analýz a při sepisování 
vlastní diplomové práce. Diplomanta hodnotím jako velmi nadaného, motivovaného a 
tvořivého mladého člověka, který věřím v budoucnu rozvine svůj odborný potenciál dále i 
v klinicko-farmaceutické praxi.  

Autor/ka práce: Roman Leština 

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

Konzultant/ka:       

Oponent/ka: PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D. 

Název práce: Hodnocení racionality předepisování vybraných potenciálně 
nevhodných léčiv u ambulantních geriatrických pacientů 
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hodnocení, práce je: výborná k obhajobě: doporučuji 

V Praze  17. září 2021 podpis vedoucí/ho 

 


