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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 

Případné poznámky k hodnocení: Tento pilotní projekt zabývající se internetovými lékárnami, tedy 

jedním z nových trendů ve farmacii, bezesporu povede k dalšímu zpracovávání podobných témat, pro 

které bude tato diplomová práce dobrým zdrojem informací, objasnění, vysvětlení a uvedení do dané 

problematiky, včetně seznámení s platnou legislativou týkající se tohoto tématu. Práce poskytuje 

inspiraci pro další rozvoj metod ve zkoumání rozvíjejícího se e-Health. I přes drobné formální nedo-

statky vykazuje práce výrazný zájem studentky o danou problematiku, stejně tak odbornou (teoretic-

kou i praktickou) zdatnost, kterou získala během svého působení v jedné ze jmenova-

ných internetových lékáren, ve které skutečný provoz a problematiku s ním spojenou viděla a sama 

úspěšně řešila. Zajímavé bylo také srovnání jednotlivých lékáren, kvality a nabídky jejich služeb a cen.  



2 

 

Dotazy a připomínky: Při výběru internetových zdrojů by bylo dobré uplatnit přísnější kritéria, která 

by hodnotu informací přiblížila recenzované literatuře, které je vzhledem k tématu práce zatím přiro-

zeně nedostatek. Všechny bibliografické citace použitých zdrojů by měly být sepsány přísně podle 

platné ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Dalšími formálními nedostatky je absence definovaných formátů 

stylů a tedy nejednotnost samotného textu. Dobře stylizovaný a chyb prostý text bez většího počtu 

překlepů ovšem nad těmito formálními nedostatky převažuje a práce tak jako celek budí jednotný a 

přehledný dojem a stává se čtivým textem poutavě vtahujícím do problematiky. Formálně dokonalý 

text by se však musel řídit ČSN ISO 7144 a při možné volbě možností tuto dodržovat v celém textu 

jednotně (tabulky, čísla, kurzíva, mezery,…). Za úvahu by rovněž stálo rozšířit seznam zkratek o další, 

které nejsou v textu nijak dále vysvětlené a pro pochopení dané problematiky jsou přitom důležité. 

Prosím, vysvětlete nebo odpovězte: 

1. Jakou pozici jste během práce v jedné z internetových lékáren zastávala a jak byste ji srovnala 

se zkušeností získanou během „klasické“ praxe? Kolik zaměstnanců měla tato internetová lé-

kárna a jaké byli kvalifikace? Kolik průměrně měla tato internetová lékárna denně (měsíčně) 

zákazníků? 

2. V kapitole 2.9 uvádíte, že z důvodu zachování obchodního tajemství neuvádíte aktuální statis-

tiky, v citacích však uvádíte datum citování 2. 5. 2010, který pak s uváděnými daty nekoreluje. 

3. Pokoušela jste se porovnat aktuální situaci internetového prodeje a její vývoj v zahraničí? 

Celkové hodnocení: 

Práce je výborná a k obhajobě ji doporučuji.

V Hradci králové dne 24. 5. 2010 ………………………………………… 
podpis oponenta 


