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Posudek oponenta rigorózní práce

I.

Předkládaná práce zpracovává tematiku v dnešní společnosti poměrně málo diskutovanou a opomíjenou.
Studentka získanými údaji obohacuje dosavadní penzum informací, které máme zatím k dispozici.
Práce je členěna obvyklým způsobem, teoretické části je věnováno 55 stran, experimentální část má 29 stran
a diskuzi můžeme sledovat na 12 stranách. Stránky uvedené v obsahu se ale neshodují se stranami, na
kterých uvedené kapitoly začínají. V kapitole metodika je částečná charakteristika souboru, která pokračuje
ve výsledcích; chybí mi uvedení celkového počtu pacientů i jejich rozdělení podle pohlaví. Podle vžité
konvence bývá věnována úplné charakteristice materiálu samostatná kapitolka. Výsledková část je stejně
jako předchozí kapitoly psána vcelku jasně a srozumitelně. Výsledky jsou ilustrovány 28 grafy a 38 tabulkami.
Tady by možná autorka mohla zvážit, je-li nutné ty samé údaje ilustrovat dvakrát - jak formou grafu, tak
tabulky. Možná by bylo vhodné doplnit vzájemnou závislost daných diskutovaných jevů chí-kvadrát testem. V
diskuzi by možná bylo zajímavé pokusit se porovnat počet vydaných balení ve věkových kategoriích
s věkovým rozložením obyvatel daného regionu. Uvítala bych podrobnější diskuzi zabývající se časovým
průběhem expedice sledovaných preperátů.
I přes drobné nedostatky (shoda číslování, překlepy) má práce slušnou formální úroveň.
Uvažovala bych o souhrnu v angličtině, který by jistě učinil práci dostupnější i pro zahraniční odbornou
veřejnost.
K autorce mám několik dotazů:
Jaký je Váš názor na edukaci pacientů v ordinaci lékaře či v lékárně v souvislosti s potížemi, na které se
Vámi sledované přípravky předepisují?
Znají a využívají pacienti bylinné a další přírodní prostředky jako podpůrnou či doplňkovou léčbu?
Myslíte, že tyto prostředky a edukace by mohly snížit množství předepisovaných a užívaných léků?
Práci považuji vcelku za zdařilou, splňující vytčené cíle a proto ji doporučuji k úspěšné obhajobě.
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