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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

Název práce se zcela shoduje s jejím obsahem.
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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Struktura a členění práce
Práce je přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a obsahově velmi dobře vystihují danou problematiku.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
V některých větách jsou drobné formulační nedostatky, nesnižují však nijak hodnotu práce. Odborná terminologie
je použita správně.

1

2

3

4

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Grafické zpracování, zejména praktické části, je na výborné úrovni.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Správnost a úplnost citací vyhovuje normě.

1

2

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Autor použil dostatek zdrojů, a to jak monografií, tak i odborných článků dostupných z internetu.

Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující

3
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Zhodnocení teoretické části práce
Ke zpracování teoretické části mám jen pár drobných výhrad. Jsou zde některé nejasnosti, které však nemají vliv
na celkovou kvalitu práce. U kapitoly 2.2.2.1 Heparin mě překvapilo tvrzení, že se v současnosti připravuje
synteticky. V kapitole 2.4.1 Warfarin a terapie bolesti je umístěna tabulka č.3 : Oxfordská liga analgetik. V této
tabulce mě zaujal fakt, že dávka paracetamolu 1000 mg má nižší schopnost tlumit bolest, než dávka 500 mg.
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Zhodnocení praktické části
Praktická část této práce je na velmi vysoké úrovni. Oceňuji dobře udělaný dotazník s vhodně vybranými otázkami
i originální nápad s mystery schoppingem. Také doporučený postup pro farmaceutické asistenty k volnému prodeji
přehledně a věcně vystihuje problematiku interakcí warfarinu.
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Poměr teoretické a praktické části
V souladu s metodikou VOŠ MILLS.

1
Formulace diskuze a závěrů práce

Obsah obou těchto kapitol výborně shrnuje poznatky uvedené v praktické části.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Ačkoliv je warfarin léčivem, které se v praxi používá již několik desítek let, není znalost jeho klinicky významných
interakcí u odborné i laické veřejnosti dostatečně zažitá. Tato práce myslím může významně přispět k šíření těchto
informací mezi farmaceutickými asistenty. Jeden z hlavních cílů této práce sestavit praktický guideline, byl splněn
na výbornou.

Doporučení a otázky pro obhajobu:
Je v ČR aktuálně registrován přípravek s účinnou látkou Protamin sulfát?

Domníváte se, že se v budoucnu bude zvyšovat počet warfanizovaných pacientů?

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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