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Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
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Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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Struktura a členění práce
Práce je členěna obvyklým způsobem a zahrnuje všechny kapitoly spjaté s její náplní.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Práce je téměř bez překlepů, bez gramatických chyb. Na několika místech se objevují nepřesnosti, např. str. 9
…řasinkové buňky kmitají (kmitají pouze řasinky), str. 16 … zvýšená nabídka cukru (lépe nabídka glukózy), na téže
straně …porucha metabolismu sacharidů (lépe glukózy), str. 22 antimykotika se aplikují kromě formy tablet častěji
ve formě vaginálních čípků než ve formě globulí jak uvádí autorka, na str. 23 chybí odrazy mezi číslicí a jednotkou.
Ve výčtu antimykotik chybí oxikonazol (Myfungar crm.).
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Práce je přehledná, s pěknou úpravou. Grafy jsou očíslovány a označeny správně. Chválím uvedení přílohy č.2 se
seznamem grafů, který zlepšuje a urychluje orientaci v praktické části
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Bez připomínek.
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Vyhovující s výhradou

Nevyhovující

3
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Nemám připomínek.

Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

2

Zhodnocení teoretické části práce
Tato část práce je sepsána pěkně, přehledně, strukturovaně a bez zbytečností. Kapitoly pokrývají a doplňují část
praktickou.
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Zhodnocení praktické části
Praktická část obsahově navazuje na teoretickou část. Jako nástroj si autorka zvolila dotazníkové šetření. Otázky
jsou voleny výstižně a v textu pak vhodně okomentovány odpovědi respondentek. Pozitivně mě překvapilo vysoké
procento žen, které pravidelně (1 - 2x ročně) navštěvují svého gynekologa/gynekoložku.
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Poměr teoretické a praktické části
Poměr obou částí považuji za vyvážený.

1
Formulace diskuze a závěrů práce
Bez připomínek.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Absolventská práce Liany Kubátové velice přehledně zpracovává problematiku vaginálních infekcí a jejich léčbu.
Toto téma je aktuální, vzhledem k životnímu stylu (možnost celoročního koupání v aquaparcích, módní trendy
v hygieně i oblékání), bez vazby na roční období. Nejčastějším gynekologickým zánětem je vaginální mykóza, jejíž
léčba spočívá v použití antimykotik, která jsou povětšinou volně prodejná. Práce proto může posloužit jako zdroj
ucelených informací i jako návod pro výběr vhodného léčivého přípravku, stejně jako pro rozpoznání závažnějšího
zdravotního problému, jenž musí být řešen se specialistou.

Doporučení a otázky pro obhajobu:

1. Co si myslíte o aplikaci tablety Celaskonu do pochvy, kterou uváděla jedna z respondentek? Respektive obecně
o aplikaci perorálních tablet do pochvy?
2. Zaznamenala jste ve svém dotazníkovém šetření častější výskyt vaginálních zánětů v závislosti na věku žen?
3. Jaká preventivní opatření byste doporučila svým pacientkám v lékárně?

Práci hodnotím stupněm:

Výborně
Velmi dobře
Dobře
Nevyhověl/a

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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