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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: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Autorka zpracovala v teoretické části přehlednou formou 
problematiku arteriální hypertenze (AH), zvláště terapii AH u vybraných skupin pacientů.  
Praktická část je věnována měření tlaku krve v konzultační místnosti ve veřejné lékárně. 
Další údaje byly získány na základě strukturovaného rozhovoru s pacientem. Součástí práce 
je též retrospektivní analýza drug-related problems u pacientů s AH.  
Výsledky autorka zpracovala přehledně pomocí mnoha tabulek. Diskuse výsledků se jeví 
jako méně přesná, někdy je obtížné pochopit, která podskupina souboru je diskutována. 
V závěru jsou pak zbytečně opakovány výsledky. Postrádám přílohu, kde by byl seznam 
kladených otázek během konzultace v lékárně. 
Celkově hodnotím práci kladně, po formální i obsahové stránce splňuje požadavky dané na 
tento typ prací. Jednak pro samotnou autorku je zpracování tohoto tématu pro budoucí praxi 
velmi prospěšné, zároveň práce může posloužit jako podkladový materiál pro konzultační 
činnost v lékárně, obsahující mimo jiné popis správného měření tlaku krve.  
 
Dotazy a připomínky:  
1. Jak velká část dotazovaných měla užívané léčivé přípravky při konzultaci s sebou? 
 
2. Je zjištěné zastoupení antihypertenziv očekávané, i vzhledem k uvedeným diagnózám 
účastníků měření?  
 
3. Polovina účastníků byla léčena monoterapií antihypertenziv - jsou výsledky srovnatelné 
s jinými podobnými studiemi?  
 



4. Zajímalo by mne, které skupiny léčiv se nejvíce týkal problém s vysokou dávkou? 
 
  
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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