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II.

Posudek oponenta

Předložená diplomová práce se zabývá tématem motivace pacientů v léčbě a samoléčbě homeopatickými
prostředky v České republice. Cílem práce bylo jednak získání přehledu o znalostech, které pacienti
přicházející do lékáren obecně o homeopatii mají, dále pak identifikovat důvody a další faktory, které užívání
homeopatie ovlivňují.
Diplomová práce je napsána na 92 stranách. Kromě úvodu a závěru je schematicky rozdělena na
teoretickou, metodickou část, vlastní výsledky, diskuzi a závěr. Práci doplňuje seznam použité literatury v
rozsahu 47 referencí a čtyř příloh. Na úvod bych doporučila uvést vlastní cíle práce na konec sekce "Úvod a
cíl práce". V teoretické části se diplomantka velmi detailně zabývá teorií homeopatie včetně systému jejího
vzdělávání a praxe v ČR. V praktické části nás diplomatka velmi přehledně seznamuje s výsledky svého
dotazníkového šetření (zde bych zmínila jisté nedostatky ve formální prezentaci tabulek a grafů např.: chybí
uvedení názvů tabulek, popř.: z názvu tabulky není zřejmý její obsah apod.). Diplomantka velmi dobře
diskutuje své výsledky se zahraničními studiemi a i s výsledky diplomových prací svých českých kolegů, ač je
jejich cílový vzorek populace odlišný. Limitace studie by bylo vhodné zmínit ke

konci diskuze místo

v metodické části (str.35), stejně tak výsledky studie v sekci výsledků namísto v metodické části (str.35).
Celkově je diplomová práce napsána velmi pečlivě, srozumitelně a přehledně s téměř žádnými
překlepy či chybami (př.: formát citace referencí v textu či literatuře). Diplomantka prokázala, že je schopna
vybrané téma výzkumně uchopit, zformulovat jasné cíle, stanovit si vhodný metodický postup pro získávání
dat, výsledky popsat a excelentně diskutovat s ohledem na limitace studie, kterých si je autorka plně vědoma.
Z tohoto důvodu také autorka správně pokládá své výsledky za ilustrativní a zároveň navrhuje další
výzkumné oblasti, kterým by se měly následující práce věnovat.
1. V metodické části nezmiňujete metodu náhodného výběru lékáren, můžete ji, prosím, popsat? (měly Vámi
vybrané lékárny homeopatika ve svém sortimentu vs ostatní lékárny ve stejném městě?)
2. Jakým způsobem jste vybírala okruhy potíží/nemocí léčených homeopatiky (ot.č.11)?
3. Mohla byste zrekapitulovat jaké procento pacientů se léčí homeopatií sami a kolik procent pacientů
konzultuje odborníka?
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