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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 se shoduje s cíli uvedenými v úvodu.
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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Struktura a členění práce
Práce je členěna přehledně, jednotlivé části jsou vyvážené a logicky navazující.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Práce obsahuje všechny povinné formální náležitosti, jazyková úroveň je velmi dobrá. Několik překlepů rozhodně
nesnižuje kvalitu práce. Záměna odborných slov erytrocyt x enterocyt.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Praktická část práce obsahuje grafické vyhodnocení dotazníkového šetření, grafy jsou přehledné. Jsou tak
přesvědčivým způsobem předloženy a okomentovány výsledky dotazníkového šetření a autorka vyvozuje
odpovídající závěry.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Práce čerpá z dostatečného počtu zdrojů, všechny jsou řádně ocitovány v souladu s platnými normami i metodikou
školy.
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
V práci je ocitováno celkem devět monografií a mnoho internetových pramenů, které jsou vzhledem k řešené
problematice vhodné.

Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující

3

4

2

Zhodnocení teoretické části práce
Teoretická část probírá všechny kapitoly velmi přehledně, informace jsou stručné, bez zbytečných detailů.
Autorka se věnuje jednotlivým energetickým procesům v tělě, obezitě a jo-jo efektu a podpůrné léčbě obezity.

1

2

3

4

Zhodnocení praktické části
Praktická část zpracovává přehledně výsledky dotazníkového šetření. Autorka shromáždila celkem 56 dotazníků,
což je vzhledem k rozsahu práce zcela dostatečný počet.
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Poměr teoretické a praktické části
Poměr teoretické a praktické části práce odpovídá metodice školy.
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Formulace diskuze a závěrů práce
Diskuse shrnuje výsledky dotazníkového šetření a vyvozuje závěry okamžitě použitelné ve farmaceutické praxi
například formou doporučení klientům lékárny. Práce tak plní smysl odborného textu.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Autorka přehledně zpracovala problém, se kterým se ve své praxi jistě bude často setkávat. V současné době
kladou mnozí lidé velký důraz na svůj osobní vzhled a nadváha či obezita se může stát velmi frustrujícím
problémem . Nejdostupnějším zdravotnickým pracovištěm je pak právě lékárna, dá se tedy předpokládat nutnost
znalosti dané problematiky.

Doporučení a otázky pro obhajobu:
Setkala jste se s dotazy na řešení problematiky hubnutí během praxe v lékárně?

Co si myslíte o současném hitu nekonzumoval lepek a potraviny jej obsahující, i při nepřítomnosti intolerance
lepku, tedy jen z "dietních" důvodů?

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 ):
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