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Práce je: heuristická 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená práce je dotazníková studie zabývající se 
nevýhodami a výhodami nákupu léku přes internet v obci, která má více než 30 000 
obyvatel. Do výzkumu byli zahrnuti repondenti od 18 let výše, včetně obyvatel nad 65 let. 
V teoretické části práce autorka přehledně uvádí legislativní požadavky v České republice na 
zásilkový prodej léčivých přípravků. V další části této kapitoly uvádí přehled výhod a nevýhod 
zásilkového prodeje. Zde by bylo vhodné uvést podrobnější informace i ze zahraničních 
zdrojů, např.v souvislosti s padělky. Za velmi přínosný považuji závěr této části práce, kde 
autorka uvádí pravidla pro bezpečný nákup léků přes internet. Pokud by tyto informace byly 
zpracovány ve formě malého letáku, jistě by to byl vhodný materiál pro distribuci mezi 
populaci. 
V experimentální části práce je dobře popsána metodika práce a rovněž použitý dotazník. 
Výsledková část práce obsahuje grafy a tabulky, které obsahují všechny náležitosti sloužící 
pro vyjádření četnosti výskytu sledovaných znaků. Výsledky jsou rovněž komentovány 
slovně a vhodně napomáhájí orientaci ve výsledcích. 
Závěr práce je výstižný. 
 
Formální stránka: práce je pečlivá, čtivá a přehledná. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
- stěžejní připomínkou je to, že se autorka v kapitole Diskuse nepokusila vůbec diskutovat 
své nálezy s podobnými studiemi ani v České republice ani v zahraničí 
- v seznamu literatury jsem nalezla pouze jediný zahraniční zdroj 



 
1. Uveďte porovnání alespoň některých svých nálezů se zahraničními zjištěními. 
 
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 1.6. 2015 …………………………………… 
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