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I.

Posudek vedoucího diplomové práce

Studentka Tereza Renzová mne ve 3. úseku studia požádala, zda by pod mým vedením mohla vypracovat
diplomovou práci na téma homeopatické medicíny. Domluvily jsme se, že bude pokračovat v průzkumu, který
zahájil Mgr. Ondřej Machotka v r. 2009 a pokračovala v něm Kamila Vykydalová v r. 2010. Prováděla tedy
analýzu motivace pacientů v České republice k léčbě a samoléčbě homeopatickými prostředky v dalším
regionu ČR. Data nesbírala od pacientů homeopatických ordinací, ale od pacientů přicházejících do 3
různých lékáren, kteří byli ochotni odpovídat. Použila původní dotazník, který ovšem pozměnila vzhledem
k použité metodice. Přidala otázky zaměřené na konkrétní zdravotní potíže, které si respondenti léčí nebo
zmírňují homeopatickými léčivými přípravky.
V průběhu vypracovávání diplomové práce tato studentka udělala velký pokrok. Její zpočátku nesmělý
přístup ke zvolenému tématu se prohloubil. Konzultovala často a udělené rady a pokyny realizovala
samostatně. Prostudovala doporučenou literaturu a nalezla zahraniční články, které řeší podobnou
problematiku. Provedla porovnání diametrálně odlišných přístupů k léčivým látkám, s nimiž se setkáváme
v základních učebnicích homeopatie a v klasickém Českém lékopise.
Při třídění informací použitých v teoretické části pochopila principy práce se zdroji těchto informací a osvojila
si správný postup při citaci z prostudovaných zdrojů.
Vše, co se dozvěděla samostudiem se velice přehledně pokusila prodiskutovat. Pečlivě porovnala vlastní
výsledky s výsledky svých předchozích kolegů a s výsledky, ke kterým dospěli badatelé v zahraničí.
Při statistickém zpracování svých dat se nespokojila s pouhou frekvenční analýzou a zhotovením
sloupcových a výsečových grafů a tabulek. Po konzultaci s odborníkem provedla i statistický výpočet intervalu
spolehlivosti, aby získala hlubší informace o tom, kde s vysokou pravděpodobností leží skutečná hodnota
populačního průměru.
Tereza Renzová pracovala pilně, systematicky, spolehlivě a cílevědomě. Grafická a jazyková úprava práce je
průměrná, soudím však, že splňuje všechny požadavky kladené na tento typ prací.
Doporučuji ji k obhajobě.
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