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Hodnotící kritéria:
Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň.
Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli

Obsah práce je ve shodě se stanovenými cíli, cíle práce jsou vhodně rozděleny na cíl hlavní a
doplňující cíle dílčí.
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
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Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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Struktura a členění práce
Práce je strukturována obvyklým způsobem. Kapitoly jsou řazeny logicky , v odpovídajícím rozsahu. Všechny
povinné formální součásti jsou v práci obsaženy.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Práce je na vysoké jazykové i odborné úrovni, která v některých částech dalece překračuje rámec závěrečných
prací na VOŠ.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Text je v souladu s metodikou školy, obsahuje barevná vyobrazení, tabulky i přílohy. Praktická část práce je mimo
jiné tvořena vyhodnocením dotazníkového šetření ve formě grafů. Netextové součásti jsou přehledné,
přiměřeného rozsahu. V příloze je plné znění dotazníku.
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce
Studentka pracovala aktivně, samostatně a konzultovala v dostatečné frekvenci.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
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Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
V práci bylo použito a správně ocitováno 5 monografií, 16 seriálových publikací a větší množství elektronických
odkazů. Kladně hodnotím zejména práci se seriálovými zdroji, které umožňují čerpat informace skutečně aktuální
a zaměřené úzce na zkoumanou problematiku. Elektronické zdroje slouží přednostně jako zdroj obrázků.

1

2

3

4

Zhodnocení teoretické části práce
Teoretická část vyčerpávajícím způsobem popisuje specifickou fotoprotektivní péči o aknózní kůži a pro pochopení
všech souvislostí obsahuje potřebné informace. Text je však dostatečně výstižný, nezabíhá do přílišných detailů,
zároveň se striktně drží odborné terminologie. Studentka zde prokazuje schopnost dobře zpracovat ucelený text
čerpáním z více literárních zdrojů.
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Zhodnocení praktické části
Praktická část práce je stěžejní. Informace jsou sbírány několika výzkumnými metodami od různých subjektů a po
vyhodnocení jsou okomentovány a zasazeny do širších souvislostí. Klíčovým výstupem je doporučený postup
ochrany aknózní kůže před UV zářením, který lze po formálních úpravách dále publikovat. Akné v různých
podobách postihuje značnou část dospělé populace a jak již bylo zmíněno i v jiných pramenech, lékárna je jedním
z prvních míst, kam pacienti přicházejí tento problém řešit.
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Poměr teoretické a praktické části
Teoretická část má 28 stran textu, praktická část má 18 stran. Vyhovuje požadavkům školy.
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Formulace diskuze a závěrů práce
V diskusi jsou znovu shrnuty závěry vyvozené z šetření, provedeného v praktické části.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Práce je výjimečná svým komplexním pojetím, kdy takto do hloubky nebyl vztah péče o aknózní kůži k její ochraně
před UV zářením řešen. Oceňuji zejména vyčerpávající informace o způsobech fotoprotekce a UV filtrech, kde

nechybí podrobné údaje o vlastnostech jednotlivých výrobků, druhů pigmentů ; o způsobech označování výrobů a
kriteriích projejich volbu. Lze zde čerpat i informace pro péči o zdravou kůži.

Doporučení a otázky pro obhajobu:
Jaký volně prodejný doplněk stravy lze dopručit jako vhodný pro systémovou ochranu? Jaké dávkování byste
doporučila?

Práci hodnotím stupněm:

Výborně
Dobře

Velmi dobře

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých
dílčích kritérií.
Se zveřejněním osobních údajů ( jméno, příjmení ):

souhlasím
nesouhlasím
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