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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Veronika Fufaľová vytvořila pilotní projekt. Prvotní myšlenka studentky věnovat se chování žen 
vzhledem k užívání hormonální antikoncepce (HAK) byla ve spolupráci se školitelem a 
konzultantem rozpracována do uceleného projektu zaměřeného na vybrané aspekty spojené 
zejména s riziky HAK a mýty kolujícími o této kontracepční metodě. Veronika si velmi rychle 
osvojila principy vědecké práce a prokázala dobrou orientaci v literatuře, kterou využila při 
sestavování dotazníku a při diskuzi získaných výsledků z šetření. Design studie včetně 
kompilace dotazníku sestavovala pečlivě a dle získaných výsledků lze konstatovat, že tento 
nástroj bude moci být téměř beze změn využit i v budoucím výzkumu. Již nyní jsou 
vyhodnocovány paralelní výsledky na Slovensku, se kterými budou naše výsledky srovnány a 
připraveny ke společné publikaci. 
Tedy, i přes skutečnost, že průzkum byl proveden na malém vzorku testované populace 
(vzhledem k místu sběru dat), tento projekt byl proveden kvalitně, vytyčené cíle byly splněny a 
práce má potenciál pro navazující výzkum. Význam sledování chování směrem k užívání HAK 
navíc podtrhlo ocenění České farmaceutické společnosti ČLS JEP za studentskou vědeckou 
činnost ve farmacii, které studentka získala za prezentaci výsledků své práce na XXV. 
studentské vědecké konferenci 2017. 
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