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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: dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Vzhledem k formulovanému cíli a prezentovaným 
výsledkům, bych příště doporučila uvést výsledky v jednom grafu tj. celkové hodnoty a dále i 
hodnoty  pro jednotlivé země. Vzhledem k tomu, že v průběhu celé práce srovnáváte 
výsledky mezi ČR a SR, bylo by příště také vhodné využít jednoduchého statistického 
hodnocení. Názvy grafů se jinak označují pod grafem a stačí uvést název grafu pouze 
jednou. Pro lepší přehlednost je také vhodné odpovědi v grafu seřadit sestupně dle četnosti. 
Kapitolu 3.2. by bylo vhodné zařadit do kapitoly výsledků.   
 
Dotazy a připomínky:  
1. Jakým způsobem jste sbírala data přes internet prostřednictvím Google formuláře? 
2. Ve výsledcích uvádíte rozdíly mezi ČR a SR. Jaké byly rozdíly mezi respondenty z 
kamenných lékáren a respondenty z internetu (v rámci ČR a SR) v sociodemografii a 
jednotlivých otázkách? 
3. Co očekávají pacienti od lékárníků v zahraničí ve srovnání s našimi pacienty? 
4. Jak si vysvětlujete rozdíl mezi ČR a SR v otázce výběru volně prodejných léků?  
5. V jakých oblastech by lékárníci tedy mohli být vnímáni pacienty lépe a jakým způsobem by 
toho mohli dosáhnout?     
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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