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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Předložená  rigorózní práce má rozsah 129 stran, včetně 3 příloh, 43 tabulek a 4 grafů. Obsahuje 46 

literárních odkazů. Studie má experimentální charrakter, je členěna obvyklým způsobem. Cílem práce bylo 

monitorovat užívání léků u vysokoškolských studentů dvou fakult Univerzity Karlovy, a to Farmaceutické 

fakulty a Matematickofyzikální fakulty..   V teoretické části autorka podává ucelený a velmi podrobný  přehled 

o používání léčivých přípravků v praxi. 

Experimentální část je věnována analýze dotazníkového šetření, kdy autorka  zpracovávala údaje za 

akademický rok 2006/2007 a 2008/2009.  Získané údaje jsou vyhodnoceny pomocí  programu Excel do 

tabulek a zpracovány graficky. Výsledky jsou logicky diskutovány a podtrženy v závěru.  

Oponent má k předložené práci následující připomínky a dotazy: 

1.Na str. 87 v grafu č. 5 „Účel užívání antibiotik u studentů jednotlivých fakult UK“ užívání antibiotik na 

bakteriální infekci, chřipku a na virovou infekci přesahuje 100%. Jak byste tuto skutečnost vysvětlila? Některé 

hodnoty z tabulky 31 neodpovídají uvedeným hodnotám v grafu (např. u studentů FaF bakteriální infekce 

jako důvod k užívání antibiotik 93,4% v tabulce  proti 92% v grafu, 28,5%  v grafu u virové infekce jako 

důvodu používání antibiotik, oproti 28,0 v tabulce. 

2.V grafu č.1 „Zastoupení pohlaví respondentů v jednotlivých souborech“ by bylo názornější uvádět v 

procentech 

3.U grafu č.3 „Zdravotnické povolání rodičů respondentů“ není třeba uvádět počty nad sloupci vzhledem k 

označení svislé osy  

4.Citace některých zdrojů v části „Použité informační zdroje“ se zbytečně opakují: např. Lincová  citace č. 4, 

11, 19, 24 

 Lullman citace č. 6, 10, 12, Nešpor citace č.14,16 

 Dále je překlep   u citace 10 ve vydavatelství ( uvedeno Brada místo Grada), u citace 32 chybí počet stran 

citované diplomové práce 

5. Proč jste předkládali k vyplnění dotazník právě 3. ročníku prezenčního studia  programu Farmacie?  

6. Čím si vysvětlujete, že většina studentů naší fakulty sice udává jako nevhodnou kombinaci léků a 

alkoholu, ale v praxi téměř 8% zkombinovalo s alkoholem tlumivé léky ?  

Práce je po formální i obsahové stránce na velmi dobré urovni, proto jo oponent doporučuje k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

Předložená rigorźní práce je sepsána na velmi dobré úrovni, proto doporučuji její přijetí komisí pro obhajoby. 

 

   

V Hradci Králové dne: 14.6.2010  Podpis oponenta rigorózní práce 

 


