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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Studentka Eva Křivská se na mě koncem 3.úseku studia obrátila s přáním vypracovat diplomovou práci na 

téma z oboru homeopatie. Zvolily jsme analýzu postoje lékařů v České republice k léčbě homeopatickými 

prostředky. 

Studentka vytvořila za tímto účelem s mojí pomocí dotazník a během 4. úseku studia shromažďovala data. 

Z vlastní iniciativy použila elektronickou formu rozesílání dotazníku, takže se jí podařilo oslovit celkem velkou 

skupinu respondentů (879). Avšak návratnost dotazníku byla pouze 14 %. 

Drobné potíže se vyskytly při statistickém zpracování dat. Konzultovaly jsme s odborníky ve statistice a 

diplomantka měla k dispozici velké množství dat, jejichž třídění bylo velice pracné. Provedla frekvenční 

analýzu s grafickým vyjádřením. Věnovala maximální pozornost i interpretaci detailů a diskusi méně četných 

odpovědí. Škoda, že se nepokusila udělat intervalové odhady pro skutečné procento výskytu daného názoru 

v celé populaci našich lékařů a udělat statistické vyhodnocení rozdílů ve vybraných typech odpovědí mezi 

muži a ženami. 

Prostudovala mnou doporučenou literaturu a sama si našla dostupné internetové databáze. Její teoretická 

část diplomové práce byla zpočátku velmi rozsáhlá, na moje doporučení se potom zaměřila pouze na některá 

fakta, což se projevilo kladně zejména co se týče přehlednosti a srozumitelnosti. Postupně odbourávala 

nedostatečné znalosti ve způsobu citací prostudovaných zdrojů. Myslím si, že se mohla více orientovat i na 

zahraniční články a databáze. Z tohoto důvodu je poněkud chudší diskuze, neboť diplomantka se pohybuje 

zejména v oblasti výsledků získaných vlastním průzkumem.  

Diskuzi a rozboru těchto  výsledků se věnovala do hloubky, prokázala velkou píli, systematičnost a 

cílevědomost při jejich zahrnutí do celkového kontextu poměrů v oblasti zdravotnictví v České republice. 

Grafická a jazyková úprava práce je průměrná. 

Diplomovou práci Evy Křivské hodnotím kladně. Na moje kritické připomínky (a bylo jich hodně) vždy 

reagovala rychle a pečlivě, snažila se zjištěná pochybení a opomenutí průběžně odstraňovat. I přes drobné 

nedostatky soudím, že studie, kterou vypracovala, je přínosná a mohla by posloužit jako pilotní. Splňuje 

požadavky kladené na tento typ prací.  

Doporučuji ji k obhajobě. 
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