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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    

Zcela ve shodě - v Cíli (možná i v názvu) by mělo být asi více zdůrazněno, že vytvořený 

přehled informací o léčivech je převážně založen na zkušnostech a výpovědi praktiků (uvádí 

se jen že "zdůrazňuje postřehy z praxe"). Z recentních farmakologických souhrnných 

literárních/webových zdrojů jsou uvedeny občasnými odkazy pouze (skrytě) léková datábáze 

SUKL a 2 publ. J. Pokorného     

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Odpovídá 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Technické nedostatky – ne příliš časté - pravopisné chyby a překlepy (např. první odstavec str.21 nedává smysl; je 

glykogen ne „glykoken“ ani „glykagon“); drobné terminologické nepřesnosti (např: "druhy" místo typy opioidních 

receptorů; termín „opiáty“ souvisí s příbuznou strukturou molekuly daných látek /„jako morfin“/, opioidy jsou 

širším pojmem /zahrnují endogenní i exogenní látky různých struktur i původu/)  

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Vyhovuje 

    1           2     3       4 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 



Informační - literární/web zdroje měly být více upřesněny. Odkaz na "www.mzcr.cz/leky.aspx"  s informacemi o 

cenách léčiv je zavádějící, protože několika kroky se z něj student dotává k databázi SUKL, kterou teprve využívá 

jako zdroj - mělo být: www.sukl.cz/modules/medication/search.php nebo aspon jen www.sukl.cz 

Odkazy na Literaturu jsou umístěny skoro výhradně u témeř doslovných citací, u většiny dalšího textu se můžeme 

o zdroji pouze dohadovat -(pouze podle uvedené literatury + ústní sdělení) - nejspíš měl být příslušný postup 

někde nějak souhrnně upřesněn. Citace  Wenke, 1998 (u informace o kyslíku)– není uvedena v Bibliografii  

    1           2     3       4 

 

 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Uvádět ve farmakologicky zaměřené práci jako základní farmakologický zdroj učebnici více než 20 let starou, když 

máme na trhu k dispozici několik kvalitních učebnic ne starších než 4 roky, považuji za vážnou chybu 

("nevyhovující");  navíc - v Diskusi student píše, že je problém (téměř nemožné) najít u nás zjednodušené 

informace o léčivech , že dostupné zdroje jsou určeny převážně pro lékaře - neuvádí např. ani recentní učebnici 

Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů (Martínková a kol, 2007) , což opět hlavně v kontextu 

s kritizujícím obsahem Diskuse považuji za chybu. R. Larsen Anesteziologie mělo být určitě už novější 

přepracované vydání (2. překlad 7. vyd., 2004)(Mohla být využita i Remedia Compendium, 4. vyd, Praha, Panax, 

2009).   

 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Přes všechny výše uvedené výhrady k výběru dostupných informačních zdrojů (v řadě případů zastaralých) a 

určitým nejasnostem ve způsobu zpracování resp. užití informací, přes některé konkrétní připomínky (příklady viz 

příloha) - hodnotím teoretickou část práce velmi kladně. Vysoce oceňuji výběr tématu, snahu vybrat pro 

záchranářskou praxi nejdůležitější informace vycházejí z praktických zkušeností erudovaných praktiků.  

I při práci s velmi "všesměrně různorodými" pacienty v různých fázích řešených problémů je zjednodušení ve 

výběru a podání informací (i léčivech a jejich užití) nutné a užitečné, ale pouze při vědomí příslušných možných 

nepřesností a rizik  jež s sebou takové zjedodušení nese (to by v Úvodu či Cíli mělo být jasně řečeno + důraz na 

individuální přístup k problému ). Formulace v Závěru: že přehledem student poskytuje „zdroj, v němž 

diplomovaný zdravotnický záchranář najde vyčerpávající informace tak, aby nemusel hledat v  odborné (příliš 

odborné) literatuře“ je zavádějící, nicméně velmi užitečné praktické informace zcela jistě daná práce poskytuje.  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část je zajímavá a poučná, dobře, přehledně zpracovaná. Překvapivé je, že skupina praktiků neobstála ve 

studii ještě lépe. Ostatně téměř všechny otázky testu (v určitých modifikacích) byly obsaženy i v testech během 

výuky farmakologie, které studenti museli úspěšně absolvovat. Pro sebe doufám, že jednou z příčin ne úplně 

nejlepších výsledků studentů ve studii bylo tehdejší nevhodné umístění  výuky farmakologie jdo 1. ročníku, což 



těď  již neplatí. V 2. ročníku se základními anatomickými a patofysiologickými znalostmi by studeni měli mít větší 

šanci na pochopení a zvládnutí základních principů farmakoterapie a učitel více prostoru na vypíchnutí toho pro 

praxi nejdůležitějšího.  

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Vyrovnané; logické vzájemné souvislosti 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Vzhledem k výše zmíněným výhradám k literatuře atd., jsou diskuse i závěr poznamenány určitým povrchním 

pohledem na souvislosti v problematice. Tyto nedostatky a příslušná vyplývající zkreslení v uváděných formulacích 

jsou ale vyvážena nadšením a odhodláním studenta a pečlivostí ve sběru praktických záchranářsky zacílených 

informací, které jsou (podle mne) nejpřínosnějším a lze řící i novátorským výsledkem celé seminární práce a byly i 

jejím hlavním vytčeným cílem.    

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práci hodnotím velmi kladně, jak vyplývá z výše napsaného. Autor pracoval samostatně, se zřetelem praktického 

uplatnění a se snahou doplnit v terénu chybějící a potřebné, tento iniciativní přístup je třeba obzvláště ocenit. 

// Je pravda, že ucelená záchranářsky zacílená učebnice farmakologie a toxikologie u nás zatím chybí - nicméně 

shodou okolností kolektiv MILLs na ní přerušovaně pracuje a student má možnost se v případě zájmu tohoto 

procesu zúčastnit. Jeho práce by tak mohla být dále prakticky zúročena.//   

      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Obhajoby se bohužel nemohu osobně zúčastnit, takže odkazuji studenta na výběr některých mých konkrétních 

postřehů a připomínek  k textu (viz příloha).  

      

Průměr z dílčích hodnocení:    1,6 

Práci hodnotím stupněm:     Výborně 

      Velmi dobře 

      Dobře 

      Nevyhověl/a 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 9.9.2011      Podpis: Magdalena Šustková 

         


