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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Tato diplomová práce volně navazuje na v letošním akademickém roce již obhájenou studii 
Evy Škulkové, která se věnovala rozboru stejného tématu v České republice.Cílem Laury 
Tudajové bylo identifikovat vybrané metody KAM a zjistit jejich regulaci na Slovensku na 
základě kritérií, která jsou kladena na zdravotnické nelékařské profese. Její studie tak rozvíjí 
výsledky celoevropského projektu CAMbrella, který se zaměřoval pouze na 12 
nejpoužívanějších metod KAM. Autorka se soustředila hlavně na Slovenskou republiku, 
avšak dává nám dobrý přehled i o situaci v dalších Evropských zemích, Austrálii a Kanadě. 
Shromáždila velké množství informací, výsledek její práce je rozsáhlý. U všech uváděných 
metod KAM najdeme kromě stupně regulace metody i její tradiční použití, nežádoucí účinky, 
interakce, kontraindikace i možnosti, s čím ji lze účelně kombinovat. Studie by mohla být 
pomocníkem a vodítkem pro zájemce o KAM, kteří se potřebují orientovat při rozhodování, 
zda by jim některá z metod KAM mohla v jejich případě být ku prospěchu.  
Oceňuji, že autorka se s velkou investicí energie rozhodla studovat a pátrat v oblasti, která je 
na okraji spektra vzdělávání farmaceuta. Tomuto faktu čelí velmi statečně, musela se nutně 
seznámit s mnoha diametrálně odlišnými pohledy na zdraví a nemoc. Je pochopitelné, že 
nebylo možné jít u všech 96 vyjmenovaných metod do detailů. 



Práce je srozumitelná, dobře napsaná, bez gramatických chyb, odborně na výši a přínosná. 
Obzvlášť kladně hodnotím úseky z diskuze, kde jmenovitě vidíme shrnuté rozdíly mezi 
Českou a Slovenskou republikou.   
 
Dotazy a připomínky:  
Bohužel poměrně často jsem se při četbě setkávala s  překlepy (na str. 17, 18, 25, 26, 31, 
32, 37, 41…. a dále).  
Na str. 82 se nejedná o Mojžíšovu metodu, ale o metodu paní Ludmily Mojžíšové.  
Na str. 55 Hopono pono se správně píše Ho´ oponopono, dále na téže stránce i v Seznamu 
literatury jako citace č. 69 je to již v pořádku. 
Na str. 101 je nesprávně uvedeno příjmení PhDr. Jiřina Prokopová, má být Prekopová nebo 
Prekop. 
 Bylo by přehlednější, kdyby v jednotlivých hlavních částech vedlejší kapitoly měly názvy, 
např. 3 PRAKTICKÁ ČÁST by mohla být po rozdělení pojmenována jako kapitoly 3.1. 
Metodika a 3.2. Výsledky apod. 
Uvnitř abecedního řazení metod v Obsahu vidíme najednou podkapitolu Masáže s 16 
položkami. Svádí to k představě, zda by nebylo vhodnější utvořit i další skupiny metod - 
třeba psychologické metody, metody založené na cvičení, metody pracující s energetickými 
drahami (akupunktura, akupresura, moxování, su-jok) - osobně bych právě sem zařadila 
terapii shiatsu, která je uváděna jako masáž, avšak atributy masáže jako takové vlastně  
nemá. 
V popisech jednotlivých metod by bylo správné psát v názvech odstavců slova Interakce a 
Kontraindikace s malými začátečními písmeny. Také považuji za nevhodné, aby nadpis 
nového odstavce byl jako poslední řádek na předchozí straně (str. 20, 38, 40, 44, 64, 72, 74, 
78, 79, 82, 83, 84, 102, 106, 110). 
 
DOTAZY: 
 
1. Inspiroval Vás k Vašemu výzkumu zájem o KAM nebo spíše naopak nedůvěra v ni? 
 
2. Jak by měl podle Vašeho názoru reagovat farmaceut za tárou na dotazy a požadavky 
klientů zapadajících do oblasti KAM? 
 
3. Jednou z metod, které posuzoval projekt CAMbrella, byla naprapatie. Vy jste se jí vůbec 
nezabývala, z jakého důvodu?  
 
4. Pochopila jsem správně fakt, že na Slovensku farmaceuti a farmaceutičtí asistenti nejsou 
zdravotnická profese (viz str. 16 - regulovaná zdravotnická povolání)? 
 
   
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci králové dne 29.8. 2017 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


