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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:       
 
Přiznám se, že nejdříve mi  z dlouhého názvu této práce nebylo jasné, zda půjde o 
problematiku internetového prodeje DS nebo internetové informace o DS, záhy jsem však 
pochopila, že tyto dva aspekty vlastně ani není správné oddělovat. Studentka v úvodu a 
teoretické části dobře vysvětlila legislativu v dnes již hodně komplikované oblasti DS. 
Poukázala na možnosti, jak pomocí slovní flexibility manipulovat s informovaností 
spotřebitelů, kteří nepřemýšlejí příliš exaktně. Shledávám užitečným i srovnání se 
zahraničím, např. hlášení o nežádoucích účincích DS v Kanadě, nebo doporučení 
konzultace se zdravotnickým pracovníkem a upozorňování na interakce s léčivými látkami 
v USA a další.  
Autorka se zaměřila na 3 nejpoužívanější vyhledávače v ČR - Seznam, Google a Centrum. 
Prozkoumání kvality webových stránek rozhodně stálo za úsilí, které mu věnovala. Odhaluje 
některá úskalí internetové komunikace, např. mnohdy design webových stránek bývá 
důležitější než kvalita informace, která je na nich poskytována. Je smutné, že z klinického 
pohledu nesplnila stanovená kriteria žádná webová stránka. Mnohdy se zde vyskytují tvrzení 
o léčbě, prevenci nebo diagnostice nemocí. Nebere se ohled na rizikové skupiny populace 
ani na pacienty s chronicklu lékovou medikací. Mne osobně velmi překvapilo, že často jediná 
informace o DS bývá kontakt na výrobce. Zřejmě se předpokládá, že zákazník se dostane 
k informacím, až si DS koupí a přečte etiketu, avšak při rozhodování o koupi to mu není moc 
platné. 



Znepokojivá je i zjištěná skutečnost, že celkem 9 % webových stránek obsahuje tvrzení, 
která by neměla být vůbec uvedena. Zařazení kapitoly Případové studie dobře dokresluje 
současnou situaci v oblasti kvality informací pro veřejnost na internetu. Vidíme, že rétorika je 
zde opravdu květnatá, určitě spotřebitele zaujme, nelze však spoléhat na to, že čtenář bude 
obezřetný a pozorný. Z diskuze vyplývá, že užívání DS může mnohdy pacientovi pomoci a 
zároveň snížit náklady na zdravotní péči, avšak je nezbytné, aby pacient měl veškeré 
potřebné informace a doporučení od zdravotnického odborníka a aby nejednal sám, bez 
rozmyslu a pomoci pouze podle nějakých často nedůvěryhodných webových stránek. 
 
Mám několik kritických poznámek. Na str. 34 na místě Tabulky č. 2 bych čekala spíše 
Obrázek č. 4, který je na další straně. Hlavní kapitoly PRAKTICKÁ ČÁST, DISKUZE, ZÁVĚR 
a LITERATURA by bylo vhodné začínat vždy na nové straně. Na str. 61 správné znění 
zkratky ÚVZ SR je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, dále i v seznamu 
literatury by mělo ve slovenštině být zdravotníctvo místo zdravotnictvo. Na str. 11, 15 jsou 
zbytečně dlouhé mezery mezi slovy. Stylistika Abstraktu je poněkud složitá na úkor 
srozumitelnosi, např. věta: Podle průzkumu z roku 2015 internetových nákupů 
prostřednictvím volně prodejných léků a DS lidí nakupuje více než 2/5 internetové populace 
ve věku 15 - 59. 
 
Práce Lenky Baudischové se mi líbí, autorce za její aktivitu děkuji, DP k obhajobě doporučuji. 
 
Dotazy a připomínky:  
 
1. Úřad Health Canada zkoumá a zaručuje bezpečnost a účinnost - ta se vztahuje na celý 
sortiment? Pokud ano - jak ji zkoumají? 
 
2. Zajímá mě Váš vlastní názor na oprávněnost tradičního použití léčivých rostlin. 
 
3. Užívala jste Vy sama nebo někdo z Vaší rodiny nějaký DS? Pokud ano, za jakým účelem 
a s jakým výsledkem?  
 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 13.8. 2016 …………………………………… 
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