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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:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: práce pana Jakuba Prouzy se mi velmi líbila.Teoretická 
část má přehledné uspořádání, obsahuje množství poznatků z nejnovější praxe a podrobně 
mapuje vývojové trendy v odvětví farmaceutické péče.  
Pochvalu zasluhuje následný detailní popis správného měření TK, který často nebývá 
důsledně dodržován ani v denní praxi mnoha lékařských ordinací. Velmi zajímavé je 
porovnání doporučených postupů pro měření TK v lékárnách v různých zemích. Líbí se mi, 
že autor věnuje detailní pozornost konkrétním užitečným režimovým opatřením (nikoliv 
pouze obecným zásadám), což může být základním kamenem jak při konzultaci, tak i 
v běžné dispenzační praxi.  
Za velmi uspokojivé považuji zjištění, že lékárny poskytující službu měření TK používaly 
validované tonometry a že pracovníci lékáren mají povědomí o patologických hodnotách TK 
a důležitosti lékové anamnézy.  
Mám  připomínky pouze podřadného charakteru: uvítala bych plné znění obou dotazníků 
formou přílohy diplomové práce. Doporučuji nepoužívat v nadpisech zkratky, str. 19: 
Monoterapie vs. kombinační farmakoterapie. 
Tento průzkum by zajisté zasloužil pokračování a bylo by velmi zajímavé porovnat výsledky 
s podobnou studií ze zahraničí. Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ 
prací, k obhajobě ji doporučuji. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
 
Dotaz č. 1:  
Jak byste vlastními slovy srozumitelně pro každého pacienta vyjádřil pojmy "aerobní 
intervalový trénink" a "izometrický a dynamický trénink"? 



 
Dotaz č. 2:  
Jak hodnotíte možnost profilování specialisty lékárníka-konzultanta? 
 
 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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