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Posudek vedoucího / konzultanta diplomové práce 

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

Rozsah práce: 87 stran, 4 obrázků, 22 tabulek, 140 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: 

Kateřina Zyková se zapojila do projektu zaměřeného na záchyt poruch rytmu, který probíhal 
v nemocniční lékárně a v rámci jednodenní osvětové kampaně mimo lékárnu. Studentka 
sama veškerá data, která jsou předkládaná v její diplomové práci, nasbírala a zanalyzovala 
(pouze stanovení míry statistické významnosti bylo provedeno za pomoci školitelky). Před 
vlastním měřením si osvojila metodiku a k měření přistupovala zodpovědně. V průběhu 
sběru dat i sepisování vlastní práce pracovala velmi zodpovědně, byla samostatná a sama 
přinášela do výzkumného projektu podněty k zamyšlení, které projekt obohatily a posunuly 
dále. Tím prokázala, že je schopná kritického myšlení. Také v průběhu sepisování diplomové 
práce pracovala studentka velmi samostatně. Právě její samostatnost, pečlivost a píle 
přispěly k tomu, že svá data prezentovala nejen na Studentské vědecké konferenci 
Farmaceutické fakulty v HK UK, ale také na Sympoziu klinické farmacie René Macha, které 
se konalo v loni na podzim. Součástí diplomové práce bylo rovněž zhotovení heslem 
chráněné webové aplikace pro sběr dat, se kterým studentka aktivně pomáhala. Kateřina tak 
kromě výsledků experimentální práce přispěla dalším výstupem, který bude mít praktické 
využití i do budoucna. Diplomová práce splňuje vytyčené cíle, a tedy i nároky na tento typ 
práce. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k uznání jako práci rigorózní. 
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hodnocení, práce je: výborná k obhajobě: doporučuji 

V Hradci Králové 25. května 2022 podpis vedoucí/ho 

 


