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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    

Obsah práce se plně odráží v názvu práce. Studentka si vybrala velmi frekventované téma 

v řadách klientek lékáren, neboť jak i praktická část této práce ukazuje, gynekologické záněty 

velká část žen léčí v domácím prostředí, volně zakoupenými prostředky, bez konzultace s 

lékařem, gynekologem. Studentka pro svou absolventskou práci stanovila jeden široce pojatý cíl, 

který v praktické části splnila dotazníkovým šetření s objektivním zhodnocením stavu 

informovanosti a přístupu žen k samoléčbě včetně zdravotních dopadů. 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 
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Struktura a členění práce 

Práce je členěna smysluplně do přiměřeně velkých kapitol, navazujících na sebe dle postupu zánětu. Začíná 

anatomickými poznatky, dále patologií obecnou a specifickou k danému tématu a následně rozdělením zánětů 

v jednotlivých částech pohlavního ústrojí ženy a pochopitelně velkou kapitolu věnovala autorka léčbě.  
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie 

Formální a jazyková úroveň odpovídá požadavkům na absolventskou práci, nevyskytují se chyby ani 

v terminologii. 
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Studentka v praktické části zhodnotila výsledky dotazníkového šetření pomocí jednostupňového třídění a 

využila sloupcové a kruhové (výsečové) grafy. Všechny grafy mají své povinné údaje jako název, číslo, 

legendu, zdroj a absolutní nebo relativní (procentuální) zastoupení jednotlivých možností odpovědí. 

Přílohou je dotazník a seznam grafů. 

    1           2     3       4 



 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce 

Studentka konzultovala po celou dobu vypracování své absolventské práce pravidelně, osobně nebo meilovou 

komunikací. Všechny mé připomínky zapracovala adekvátně. 
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zdroje jsou uvedeny číselnou metodou, jelikož pod některými odstavci je zmíněno i více než pět pramenů, což je 

zajisté chvályhodné. 
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

V seznamu literatury je celkem 25 zdrojů, zastoupeny jsou monografie, seriálové publikace i internetové 

příspěvky. Všechny zdroje jsou aktuální, se současnými doporučenými postupy. 
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Zhodnocení teoretické části práce 

V teoretické části jsou podrobně uvedeny anatomické, patologické i terapeutické informace vztahující se 

k zánětům pohlavního ústrojí ženy. Vzhledem ke studijnímu zaměření studentky je největší část věnována 

terapii. Tato kapitola je dále dělena na celková a lokální léčiva, na kosmetické přípravky a velmi oceňuji 

zařazení kapitoly o režimových opatřeních při prevenci a léčbě gynekologických zánětů. 
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Zhodnocení praktické části 

V praktické části studentka popisuje výsledky vlastního dotazníkové šetření mezi ženami, které prodělaly, 

mnohdy i opakovaně, zánět pohlavního ústrojí a mají bohaté vlastní zkušenosti se samoléčbou. Otázky byly 

zaměřeny nejen na možnosti samoléčby ale i na jejich účinnost a nutnost konzultace s lékařem při 

opakování potíží. 
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Poměr teoretické a praktické části 

Poměr teoretické a praktické části odpovídá požadavkům školy, jelikož teoretická část zahrnuje 24 stran a 

praktická část 22 stran. 

 

   1           2     3       4 



Formulace diskuze a závěrů práce 

V diskusi a závěru autorka shrnula svou práci, vyhodnotila výsledky praktické části, přidala vlastní názor na 

danou problematiku s uvedením nutnosti samoléčbu přerušit při neúspěšnosti. V závěru uvádí splnění cíle 

práce.  
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice 

Tato absolventská práce může být studijním materiálem pro studenty nelékařských zdravotnických oborů i pro laickou 

veřejnost, pokud se chce dozvědět základní praktické informace o léčbě gynekologických zánětů, včetně rozpoznání 

první příznaků i známek označující zánět za natolik závažný, že není vhodné jej již léčit jen „podomácku“. 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Práci doporučuji k obhajobě s odpověďmi na následující otázky: 

1. Jaký přípravek považujete za první odpovídající volbu při samoléčbě gynekologických zánětů? 

2. Jakou bylinu byste doporučila a v jaké formě užívat jako léčbu gynekologických zánětů? 

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře  

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 28.5.2015      Podpis:    

  


