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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: splněn neúplně   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Oceňuji velmi detailní zpracování teoretické části věnující se akupunktuře. Přesto považuji za 
důležité, aby se alespoň úvod či jedna kapitola v teoretické části věnovala současnému 
stavu zkoumané problematiky. V metodické části by bylo vhodné popsat náhodný výběr 
respondentů, charakterizovat non-respondenty; uvádět autory použitého dotazníku včetně 
popisu dotazníku a způsobu jeho vyhodnocení. Limitace studie je vhodné uvádět na konec 
diskuze. V sekci výsledků mi chybí uvedení celkového skóre dotazníku hodnotícího postoj ke 
komplementární a alternativní medicíně, který byl jedním z cílů této diplomové práce. Škály 
v dotaznících bych doporučila hodnotit jako kontinuální veličinu. Pro lepší orientaci v grafech 
a tabulkách bych uvítala o něco výstižnější popis jejich názvů (př.: celkový souhrn k otázce 
x). Výše zmíněně nedostatky bych doporučila do diplomové práce doplnit (název a autora 
dotazníku č.2, celkové skóre tohoto dotazníku). 
 
Dotazy a připomínky:  
1. Jakým náhodným způsobem byli vybíráni respondenti (3.3) a je známa charakteristika 
non-respondentů?   
2. Jaký je postoj respondentů ke komplementární medicíně na základě vyhodnocení 
celkového skóre dotazníku č.2? Jaká je charakteristika respondentů s pozitivním vs 
negativním postojem ke komplementární medicíně (dle obecné charakteristiky jako je př.: 
pohlaví, věk) a dle postojů k akupunktuře (z dotazníku č.1) tj.pozorovala jste nějaký rozdíl 
mezi respondenty s kladným vs záporným postojem ke komplementární medicíně?  



3. Pozorovala jste u respondentů, kteří hodnotili účinek akupunktury pozitivně, kladnější 
postoj ke kompl.medicíně a silnější víru v akupuntkuru/akupunkturistu/lékaře?  
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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