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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) ZpracoAvání teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  
 

Případné poznámky k hodnocení: Práce se zabývá po teoretické i praktické stránce 

analýzou reklamy v lékárně. V první části je detailně vysvětlena problematika 

marketingu a jeho souvislost s farmacií, následně také s lékárnou. Praktická část je 

zpracována ve třech částech. Nejprve analýzou reklamních letáků, dále dostupností 

věrnostních programů v lékárnách a analýzou internetových stránek a dostupností 

zásilkového výdeje v lékárnách. Teoretická část je vypracována kvalitně, chybí jen 

mezinárodní srovnání, popř. i odkaz na nějakou dříve vypracovanou analýzu v ČR.  

Po jazykové stránce je práce zpracována kvalitně, vytkl bych časté střídání trpného 

rodu např. (Pro analýzu reklamních materiálů bylo vybráno všech 10 řetězců) a 

činného rodu např. (Osobní kontakt s lékárníkem může být částečně nahrazen funkcí 

online poradenství, kterou, jak jsem uvedla dříve, nabízí téměř polovina lékáren na 

území Hradce Králové, které aktivně vystupují na internetu). 



Cíle práce byly splněny. V případě „Analýzy reklamních letáků“ bych navrhoval 

zjednodušení tabulek, možná někdy až zbytečné množství konkrétních dat 

(informace, že např. v tabulce 4 na str. 53 chybí v 6,3 % případech označení doplněk 

stravy, je až příliš detailní). Pro přehlednost by bylo vhodnější zjednodušení analýzy 

a mírné zobecnění statistik např. na a) pochybení týkající se označení LP, DS, PZLÚ; 

b) pochybení týkající se doplňkové informace. V tomto případě by poté bylo možné 

zdůraznit, že např. nejčastější chybou bylo nesprávné „Označení doplňku stravy“ 

(tedy původní procenta by byly pro přehlednost nahrazena tvrzením). Dále jsou ve 

výsledcích mnohdy informace navíc, které nebyly zmíněny v cíli práce. Na str. 71 

je cílem práce zanalyzování míry pokrytí lékáren na území Hradce Králové webovými 

stránkami, nikoliv analýza samotných webových stránek. Dále se ve výsledcích na 

str. 72 objevuje diskuze (Zajímavou funkcí, kterou některé lékárny…). Výsledky jsou 

tímto komentářem, hodícím se spíše do diskuze, nepřehledné.  

Teoretický či praktický přínos práce je zmíněn v limitacích, jedná se především o 

malý počet lékáren. Pro praktický přínos by byla vhodnější rozsáhlejší analýza, 

zahrnující většinu řetězců na území ČR.  

 
 
Dotazy a připomínky:  
 

Je dostupná nějaká dříve publikovaná analýza (tuzemská příp. zahraniční? Pokud 
ano, proč není zmíněna v teoretické části? 
 
Neměnily se časem podmínky stanovené v metodice? (Změna doby výdeje 
reklamních letáků, počet stran apod.)  
 
Byly lékárny informovány o analýze reklamních letáků? 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci králové dne 30.5.2018 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


