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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Autorka práci zpracovala s dostatečným množstvím 
literárních zdrojů, avšak jako negativum vnímám příliš velké množství doslovných citací, 
které prolínají celou teoretickou část práce (konkrétně velké zastoupení citací např. na str. 
13, 21 nebo 22). V teoretické části by rovněž mohlo zaznít několik informací o stavu 
poradenství v lékárnách v ČR a Evropě. Úroveň práce po formální stránce snižují nejednotné 
citace (formát "příjmení, rok" vs. "(číslo)"), neuspořádanost citací (v úvodní části práce citace 
č. 1 následována citací č. 74) a nadbytečné opakování stejných nadpisů v názvu odstavce, 
tabulky, grafu i pod grafem (např. str. 60 a 61). V seznamu tabulek jsou z celkového 
množství 18 tabulek zmíněny pouze 2. 
V praktické části práce studentka prováděla dotazníkový průzkum zaměřený na 
zaměstnance lékáren. V průběhu praktické části však studentka používá poměrně 
nejednoznačnou terminologii a uvádí tak sama získaná data do rozporu, např. v odstavci 5.1 
uvádí, že respondenty byli lékárníci, avšak v tabulce 3 uvádí respondenta ve věku 18-20 let, 
který již z hlediska současného nastavení vzdělávacího systému nemůže být ani 
kvalifikovaným lékárníkem, ani farmaceutickým asistentem. V diskusi diplomové práce 
postrádám srovnání s výsledky na toto téma např. z jiných zemí apod. nebo shrnutí, že 
obdobný průzkum nebyl doposud proveden. Srovnání s jinými studiemi na stejné téma by 
bylo vhodné zejména ke stáří dat (sběr dat probíhal na přelomu r. 2009/2010).  
 
Dotazy a připomínky: Kolik lékáren se celkem účastnilo průzkumu? Snažila jste se nějakým 
způsobem odfiltrovat duplicitu dat získaných od pracovníků ze stejné lékárny (např. u 
poskytovaných služeb v lékárnách nebo sortimentu zboží)?  



Celkové hodnocení, práce je:  dobrá, k obhajobě: doporučuji 
 

 
V Hradci králové dne 24. 5. 2017 …………………………………… 
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