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Téma práce si autor/ka vybral/a z nabídky katedry. 
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Jazyková vybavenost autora/ky byla  průměrná. 
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Tereza Drapáková se zapojila do projektu sledování vlivu užívání KAM na adherenci pacientů 
k chronické léčbě zpočátku s chutí a pracovala spolehlivě. Pojektu prospěla distribucí velké 
části dotazníků a ověřením srozumitelnosti dotazníkového archu. V průběhu času se ovšem její 
nadšení změnilo, Tereza přestala komunikovat a zpracování dat se ujala samostatně. Nebylo ji 
možné sdělit, že data byla v průběhu času vyčištěna a tudíž informace uvedená v její diplomové 
práci neodpovídá plánované publikaci. I přes snahu autorky je práce zpracována laicky a 
vzhledem k vytčeným cílům nedostatečně (tyto cíle jsou zbytečně široké a nebylo určitě v silách 
autorky je bez pomoci správně uchopit). Např. pro jeden z jejích cílu ..:"zjistit vztah mezi 
adherencí k léčbě a užíváním KAM"  by bylo vhodné provést statistický test, kterým by bylo 
možné tento vztah zjistit (ne pouze základní popis souboru pomocí deskriptivní statistiky). 
Postoje chronicky nemocných pacientů k farmakologické léčbě v DP autorka neuvádí, byť se jim 
věnuje v úvodu i metodice. V práci je možné najít další nedostatky, vyplývající z dosavadní 
nezkušenosti autorky s vědeckou prací. Nicméně autorka předložila ucelený dokument, ve 
kterém se snažila získaná data zpracovat. Proto práci k obhajobě doporučuji. 
Celkové hodnocení:  dobře, k obhajobě: doporučuji 
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