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UNIVERZITA KARLOVA 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra sociální a klinické farmacie 

Studijní program: Farmacie 

Posudek oponenta diplomové práce 

Rok obhajoby: 2022 

Rozsah práce: 66 stran, 1 obrázků, 16 tabulek, 72 citací 

Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části:    výborná 

b) Náročnost použitých metod:       výborná 

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

d) Kvalita získaných experimentálních dat:     výborná 

e) Zpracování výsledků (přehlednost, srozumitelnost):    výborné 

f) Hodnocení výsledků včetně statistické analýzy:    výborné 

g) Myšlenková úroveň a rozsah diskuse výsledků:    výborná 

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů:    výborná 

i) Splnění cílů práce:        výborné 

j) Množství a aktuálnost literárních odkazů:     výborné 

k) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň):    výborná 

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

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

Případné poznámky k hodnocení:  

Práce studentky Natalie Blizňákové přehledně teoreticky i prakticky zpracovává výskyt 
závažených lékových pochybení s reálným dopadnem na bezpečnost a zdraví pacientů. I 
přestože rozsah práce je pouze 66 stran, kvalitativně je práce velmi zdařilá. Chválím zejm. 
rozsáhlý přehled publikovaných prací týkající se pochybení při podávání léčiv zdravotní 
sestrou. Drobné poznámky mám pouze k formální stránce - v textu je občas nejednotné 
řádkování a dále se vyskytují gramatické překlepy (str. 14, 61 atd.). Obrázek 1 je spíše graf.  

Po obsahové stránce je práce velmi kvalitní.  

Dotazy a připomínky:  

Jsou nějaké další možnosti (s výjimkou zmíněných technologií čarových kódů a 
automatizovaných dávkovacích systémů), jak se předchází lékovým pochybením ve světě? 
Případně dovedete nějaké další teoreticky navrhnout?  

Do jaké míry myslíte, že metoda pasivního pozorování ovlivňuje chování zdravotních sester 
a naměřené výsledky?  
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Jak často pozorovatel zasáhl při objevení závažného poškození pacienta?  

Závažná léková pochybení byla nalezena u půlení tablet - lze při samotném půlení tablet (i 
při použití půličky) docházet k nesprávnému dávkování? Existují nějaké studie, které se 
věnují obsahové uniformitě účinných látek při půlení tablet s půlící rýhou?  

Můžete prozradit jaké intervence plynuly z Vámi naměřených výsledků (např. pro zdravotní 
sestry)?  

hodnocení, práce je: výborná k obhajobě: doporučuji 

V 30.5.2022 18. května 2022 podpis oponenta/ky 

 


