
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra sociální a klinické farmacie 
Studijní program: Farmacie 

Posudek vedoucího / školitele  diplomové práce 
 

Autor/ka práce: Marilena Kartali Kaouni  

Vedoucí / školitel práce: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.   

Konzultant:       

 
    Rok zadání: 2011 

Rok obhajoby: 2013

Název práce:  
Analysis of Pharmacotherapy by patients with diagnosis of COPD 

 

 

Téma práce si autor/ka zvolil/a sám/a. 

Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  průměrná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala s dopomocí samostatně, zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla průměrná. 

Interpretace výsledků byla provedena s velkým podílem školitele/ky.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  průměrná. 

Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla průměrná. 

Působení autora/ky na katedře bylo užitečné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Marilena Kartali Kaouni, selected COPD as a disease of her interest. We settled up the aim and 
she tried to work own on the project. The aim of her project was to analyze drug use in COPD 
by patients visiting during 6month period in one Greece pharmacy. She didn’t consult too much 
methodology and therefore she didn’t collect data from all period and she evaluated each 
person one times only.  So we were not able to analyze some acute attacks of patients and in 
this way to analyze efficacy of pharmacotherapy. On the other side, she did very good literature 
search, it is very visible, that she is scientific oriented. She tried to do analyzing of data without 
help and the results as a preliminary ones can to manage some large research. Treatment of 
COPD in Greece seems to be a little different. I appreciate perception of student need of this 
kind of research and she was able to improve yourself very soon during our discussion.  
 
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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