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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

Text práce je ve shodě se stanovenými cíli.
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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Struktura a členění práce
Členění práce je obvyklé, kapitoly v logickém sledu. Stejné informace se však často opakují v různých kapitolách.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Práce je psána odpovídajícím jazykem, v textu se však objevují neopravené překlepy (jeden příklad za všechny str. 14), dále je značný rozdíl mezi textem (formulace, stylistika) teoretické části a textem kazuistik v části
praktické.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Použité obrázky, vzorce a schémata vhodně doplňují text. Přílohy práce neobsahuje.
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce
Studentka pracovala samostatně, iniciativně, praktická část je kreativní.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1
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Vyhovující s výhradou

Nevyhovující

3
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
V práci bylo použito a ocitováno 5 monografií, 8 příspěvků ze seriálových publikací a 15 elektronických pramenů.
Ve všech případech se jedná o vhodné prameny, byť některé jsou staršího data
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Zhodnocení teoretické části práce
Teoretická část je vhodně sestaveným přehledem informací o feylketonurii. Je škoda, že text nebyl náležitě
zkorigován. Některé informace se také objevují opakovaně, občas autorka používá nevhodnou terminologii (str.
27 - zinek a železo nejsou minerální látky, ale biogenní prvky, záměna pojmu sacharidy za zastaralý pojem cukry).
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Zhodnocení praktické části
Praktická část opět v úvodu opakuje informace již několikrát uvedené. U konkrétních výrobků uváděných
obchodním jménem chybí symbol ochranné známky (písmeno R v kroužku).
Jako samostatná část je zde výčet přípravků vhodných pro nemocné s PKU, o nichž autorka hovoří jako o volně
prodejných lécích , ačkoliv se jedná převážně o doplňky stravy.
Další část textu tvoří kazuistiky, kteréjsou psány nejednotným stylem a místy jazykem, který příliš neodpovídá
charakteru absolventské práce. Jejich vypovídací hodnota je přesto velká a názorně ukazuje, že toto onemocnění
je závažné a celoživotní, na dietě závislé.
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Poměr teoretické a praktické části
Poměr TČ a PČ vyhovuje metodice školy.

1
Formulace diskuze a závěrů práce

Diskuse shrnuje informace obsažené v předchozím textu. Autorka zde srovnává finanční náklady na běžnou stravu
a na dietní nízkobílkovinné výrobky; dále ukazuje možnosti nákupu těchto výrobků, což bylo jedním z díčích cílů.
Jsou zde rovněž zmíněny možnosti čerpání finančního příspěvku z prostředků sociálního pojištění.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Práce přehledně shrnuje problematiku PKU a je jistě na místě, aby byl každý farmaceutický asistent s tímto
onemocněním dobře seznámen a mohl klientovi poskytnou fundovanou radu. Znovu je třeba konstatovat, že text

práce nebyl dostatečně zkorigován.

Doporučení a otázky pro obhajobu:
V práci jsou zmíněny dietní léčebné přípravky. Jsou tyto výrobky hrazeny z prostředků veřejného zdravotního
pojištění? Jaká je jejich cenová náročnost?

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 ):

Datum:

16. června 2013
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