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Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli

Obsah práce se naprosto shoduje s jejím názvem a stanovenými cíli.
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Struktura a členění práce
Práce je přehledně členěna do kapitol a podkapitol, jednotlivé části jsou vyvážené a logicky navazují.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Práce má všechny formální náležitosti, jazyková úroveň je výborná, nalezeno pouze pár drobných překlepů.
Odborná terminologie je použita vhodně a správně.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Práce je doplněna velkým počtem obrázků umístěných v samostatné kapitole příloh. Obrázky jsou velmi
ilustrativní, doporučila bych vložení některých z nich přímo do textu teoretické části pro lepší orientaci a
představivost čtenáře.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Použité zdroje jsou správně odcitovány, v souladu s platnými normami i metodikou školy.
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Autorka čerpá celkem z 15 monografií a 12 článků, jejich počet je nadprůměrný, zdroje jsou v dostatečné míře
aktuální. Internetové prameny jsou především zdrojem obrázků.
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Vyhovující s připomínkou
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Zhodnocení teoretické části práce
Teoretická část práce se věnuje anatomii a fyziologii kůže, příčinám vzniku bércových vředů a samozřejmě jejich
léčbě. Autorka přehledně popisuje všechny aspekty léčby bércových vředů tj. mechanické odstranění nekrotické
tkáně, kompresivní terapii, léčbu medikamentózní i široké možnosti použití terapeutických krytí. Obzvlášť část
pojednávající o terapeutických krytích je zpracována vyčerpávajícím způsobem. Text svým rozsahem a odborností
převyšuje potřebný rozsah absolventské práce a doporučila bych ho pro vzdělávaní farmaceutů i farmaceutických
asistentů.
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Zhodnocení praktické části
V praktické části autorka podrobně rozebírá 14 magistraliter receptur, se kterými se setkala během své lékárenské
praxe. U každé receptury popisuje vlastnosti a použití obsažených léčivých a pomocných látek, postup přípravy,
vhodný obal a dobu použitelnosti. Rozbory receptur jsou velmi zajímavé obzvláště hledisko aktuálnosti versus
obsolentnosti léčivých přípravků. Autorka se dopustila pouze pár drobných chybiček v aktuálním lékopisném
názvosloví a záměny množství olejů na straně 49.
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Poměr teoretické a praktické části
Poměr teoretické a praktické části je v souladu s metodikou školy
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Formulace diskuze a závěrů práce
Diskuze i závěr práce jsou formulovány přehledně. Vyvozená doporučení je možné použít v každodenní praxi
farmaceutického asistenta např. formou doporučení klientům lékáren, případně konzultace s lékaři.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Práce komplexně a přehledně popisuje problematiku bércových vředů, vzhledem k vysoké úrovni lze doporučit
jako studijní materiál pro další vzdělávání odborné veřejnosti.

Doporučení a otázky pro obhajobu:
S jakými recepturami na magistraliter přípravky určené k léčbě bércových vředů jste se nejčastěji setkávala
během své praxe v lékárně?
S jakou ochotou/neochotou lékařů jste se během praxe setkala při řešení zjištěných inkompatibilit IPLP ?
Jak správně uvádíte v diskuzi, používaní krytí k léčbě bércových vředů není tak rozšířené jako používání
magistraliter přípravků. Myslíte, že neinformovanost lékařů je jediným důvodem této situace?
Jaký je rozdíl mezi čištěnou a destilovanou vodou?

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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