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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Studentka Kamila Vykydalová si ve svoji diplomové práci stanovila cíl pokusit se vypátrat a analyzovat 

důvody a okolnosti, které motivují některé pacienty k léčbě a samoléčbě homeopatickými prostředky. 

Inspirovala ji práce jejího předchůdce Mgr. Ondřeje Machotky. S použitím obdobného dotazníku pátrala po 

výše uvedených skutečnostech v dalších oblastech České republiky.  

Sbírání dat se věnovala intenzivně hlavně během letního semestru čtvrtého úseku studia. Z vlastní iniciativy 

si vyhledala další místo sběru dat  (kromě tří, které jí byly doporučeny).  

Prostudovala mnou doporučenou literaturu k tématu a sama si našla další zdroje informací. V domácí 

literatuře a v zahraničních studiích se orientovala dobře. Během psaní svojí diplomové práce získala slušný 

přehled o struktuře a možnostech aplikace zkoumané léčebné metody a značně rozšířila základy získané na 

farmaceutické fakultě, což se promítlo i do rozsahu teoretické části této práce. Navrhovala jsem ji trochu 

zkrátit, ale diplomantka projevila přání ponechat ji téměř v plném znění. Na otázky, které se během studia a 

diskuze zvoleného tématu vyskytly, se snažila formulovat vlastní odpovědi podložené nově nabytými 

vědomostmi. Věřím, že jí to později bude k užitku i při práci za lékárenskou tárou.   

Velkou samostatnost projevila hlavně při statistickém zpracování získaných dat. Konzultovala s experty 

v oboru statistiky a iniciativně vnesla do kapitol, ve kterých  interpretuje výsledky, nové prvky (ve srovnání 

s loňskou prací na dané téma). Drobné problémy se softwarem a následně tiskem diplomové práce zvládla 

nakonec vlastními silami. 

Během studia poněkud odsouvala  formování definitivní podoby diplomové práce. Musím však uznat, že od 

okamžiku, kdy se na ni plně soustředila, dokázala zmobilizovat značnou energii a podala velice dobrý výkon. 

Pracovala pilně, vytrvale a samostatně. Při interpretaci výsledků se snažila nezanedbávat žádné ukazatele. 

Grafická a jazyková úprava práce je průměrná. 

Diplomovou práci Kamily Vykydalové hodnotím kladně. Přináší zajímavé závěry a předpokládám, že by 

mohla v budoucnu posloužit jako odrazový můstek dalším studentům, kteří projeví zájem bádat ve zkoumané  

oblasti. Domnívám se, že splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Doporučuji ji k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 23.8.2010 Podpis vedoucího diplomové práce 

 


