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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:
Barbora Chmelíková se zapojila do týmu analyzujícího více než 20 let činnosti Lékového
informačního centra (LIC) FAF UK v HK. Od začátku přistoupila ke zpracování tématu
zodpovědně a aktivně. Spolu s další diplomantkou Natálií Čikovskou důkladně ujednotily celou
databázi lékových dotazů v počtu 2221 včetně doplnění dotazů zkraje činnosti LIC evidovaných
v papírové formě. V týmu školitele a konzultanta pak zanalyzovaly dílčí oblasti dotazů. Při
sepisování diplomové práce se vyskytly částečné potíže s jazykovou úpravou a interpretací
výsledků, které byly řešeny se školitelem. Zručnost a zodpovědnost studentky se projevila
v rámci zpracovávání vlastních lékových dotazů. Lze konstatovat, že Barbora předložila
ucelenou a srozumitelnou práci, ve které byly splněny stanovené cíle a která je důležitým
podkladem pro další výzkum. Výsledky práce studentka prezentovala na XXVI. studentské
vědecké konferenci 2018 a je také plánována publikace v odborném periodiku.
Celkové hodnocení, práce je: výborná, k obhajobě: doporučuji
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