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Posudek vedoucího / konzultanta diplomové práce 

Rok zadání: 2020/2021  Rok obhajoby: 2021/2022

Rozsah práce: 81 stran, 14 obrázků, 14 tabulek, 86 citací 

Hodnocení experimentální práce: 

a) Zvládnutí metodických postupů:      výborné   

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

c) Samostatnost:        velmi dobrá   

d) Iniciativa a píle:        výborná   

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):  výborná   

c) Literární rešerše:       výborná   

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: 

Adam Badura se zapojil do týmu analyzujícího činnosti Lékového informačního centra FaF 
UK a FN HK. Od začátku přistoupil ke zpracování tématu velmi proaktivně a navázal tak na 
předchozí diplomové práce v této problematice. Zpracování teoretické části práce stran 
informačních zdrojů zaměřených na nežádoucí účinky je na kvalitní úrovni. Je třeba zmínit 
nutnost intenzivnější spolupráce se zpracováním samotného textu, které si vyžádalo pomoc 
vedoucí a konzultantky práce, aby byla zvýšena čtivost, správnost a logická návaznost textu. 
V praktické části Adam věcně zanalyzoval zadané dotazy a současně se pod dozorem 
zapojil do zpracování dvou lékových dotazů, díky nimž si osvojil základy práce s odbornými 
informačními zdroji a interpretaci nalezených informací. Analýza výsledků a sepisování 
diplomové práce proběhlo na základě frekventních schůzek s vedoucími práce a vyžádalo si 
opakované korekce. Lze však konstatovat, že je předložena ucelená a srozumitelná práce a 
vytyčené cíle byly splněny. 

Autor/ka práce: Adam Badura 

Vedoucí práce: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. 

Konzultant/ka: PharmDr. Petra Rozsívalová 

Oponent/ka: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. 

Název práce: Analýza činnosti Lékového informačního centra V. - nežádoucí 
účinky 
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hodnocení, práce je: velmi dobrá k obhajobě: doporučuji 

V Hradci Králové 24. května 2022 podpis vedoucí/ho 

 


