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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená práce se zabývá měřením hodnot krevního 
tlaku v prostředí lékárny a zachycením pacientů buď s možnou ještě nediagnostikovanou a 
dosud neléčenou hypertenzí nebo pacientů, kteří sice léčeni jsou, ale krevní tlak není 
kompenzován. Pro úplnost je třeba dodat, že se týkala též pacientů, kteří by v budoucnu 
mohli být hypertenzí ohroženi. Poskytování farmaceutické péče je aktuálním tématem a 
výzkum v této oblasti problematiku mapuje a přináší cenná data, kterými je možno doložit 
význam této činnosti lékárníků, která v ideální případě ve spolupráci s lékařem může snížit 
morbiditu (možná i mortalitu) pacientů s chronickým onemocněním. Diplomová práce je 
sepsána velmi přehledně, pozorně a poctivě. Je jen škoda, že tato práce nebyla 
prezentována na SVK. 
 
 
Dotazy a připomínky: K probíranému rématu a konkrétní práci mám několik drobných dotazů 
případně připomínek. 
K formálnímu zpracování: 
1/ Proč označujete graf titulkem obrázek? 
2/ Zdvojování výstupů:  výsledky se uvádějí pouze jednou, buď v textu, tabulce nebo grafu. 
Není potřeba tytéž výsledky uvádět saoučasně v tabulce i grafu. 
Metodika: 
3/ Bylo by vhodné výsledky doplnit o statistické hodnocení. To by Vám lépe umožnilo zjistit 
možné rozdíly mezi skupinami a závislosti mezi proměnnými.  
 
 



Výsledky:  
4/ Se kterými lékovými problémy jste doporučil pacientovi, aby navštívil lékaře? Měl jste 
nějakou zpětnou vazbu, jak lékař na tuto Vaši intervenci reagoval? 
a související dotaz 
5/ Jakou intervenci jste provedl u klientů, kteří pro hypertenzi léčeni byli, ale krevní tlak 
kompenzován nebyl? Závisela kompenzace na počtu antihypertenzních léčiv? 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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