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Posudek 

 

Práce má odpovídající strukturu, abstrakt je adekvátní.  

 

Volba tématu 

V ČR je přes dva miliony kuřáků a většina z nich by raději nekouřila. V úspěšné abstinenci 
jim brání sice především silná závislost, ale i řada dalších faktorů, mezi nimiž obava ze 
zvýšení hmotnosti není nevýznamná, ani neoprávněná – během prvního roku skutečně část 
odvykajících kuřáků přibere, v průměru cca 4 kg. Téma je tedy velmi aktuální, navíc je na 
toto téma jen limitovaný počet publikací, zejména v oblasti farmaceutické praxe. 

 

Teoretická část 

Autorka zmapovala dostupnou literaturu zcela dostatečně. I když by některé části práce 
mohly být přehlednější, stručnější a přesnější, podstatu vystihla. Většina textu je až příliš 
podrobná. 

 

Praktická část 

Vhodně formuluje hypotézy a cíle, na něž práce také v rámci možností získaných dat 
odpovídá. Také v popisu metodiky by práce mohla být stručnější. 

Soubor 100 respondentů není velký, ale oceňuji autenticitu vedených rozhovorů v lékárně. 

Diskuse je adekvátní, i když květnatá, závěr odpovídá stanoveným cílům. 

Práci hodnotím nejlepším stupněm především vzhledem k tématu a jeho významu v běžné 
lékárenské praxi jakožto nejdostupnějším zdravotnickém zařízení. Věřím, že vzhledem 
k praxi autorky bude mít i praktický dopad na intervenování lékárníků. 

 

Přílohy  



Přílohou je použitý dotazník. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní bakalářských prací 
(Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni bakalářské 
práce.  

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 

 

 

V Praze dne 10.4.2018 
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