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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    

Cílem práce bylo zmapovat problematiku terapie vertebrogenního algického syndromu se 

zaměřením na farmakoterapii. Obsah práce se s názvem a cílem shoduje.     

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Členění práce je přehledné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.      

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Formální i jazyková úroveň práce je vysoká.      

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Grafické zpracování odpovídá standardům pro absolventské práce VOŠ.      

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Studentka měla po celou dobu velmi aktivní a samostatný přístup. Konzultovala v potřebném rozsahu a všechny 

připomínky vedoucího práce byly včas vyřešeny.      
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

K sepsání práce použila studentka celkem 16 monografií, což je  nadstandardní množství pro absolventskou práci 

VOŠ.     

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Autorka zde poměrně obsáhle vysvětluje anatomii páteře a etiopatogenezi VAS. Dostatečný prostor je věnován 

také farmakoterapii. Jsou zde přehledně popsány jednotlivé skupiny léčiv včetně jejich nejčastějších nežádoucích 

účinků.       

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

V praktické části se mi velice líbil strukturovaný rozhovor s lékařkou neuroložkou. Oceňuji správný výběr otázek a 

zejména vlastní komentář. Výběr kazuistik doplňuje  náhled nad složitostí a velkou variabilitou problematiky  

léčby VAS popsanou v teoretické části.      

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Teoretická část má 22, praktická část má 14 stran. Poměr vyhovuje metodice MILLS.     

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

V diskuzi a závěru se autorka zamýšlí nad  komplexností problematiky léčení VAS. Shrnuje zde také možnosti 

intervence farmaceutického asistenta, který mnohdy bývá prvním kontaktem nemocného se zdravotnickým 

pracovníkem.      

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Bolesti zad jsou častým problémem, se kterým se chodí nemocní do lékárny, proto může být tato práce zdrojem 

cenných informací pro farmaceutické asistenty i lékárníky. Práce byla pro mne přínosná zejména  tím, že se na 

problematiky léčby VAS autorka dívá také pohled fyzioterapeuta.      

      

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

Je reálné vysvětlit správnou techniku cvičení s rehabilitační pomůckou pacientovi s VAS     v lékárně či 

prodejně zdravotnických potřeb během několika minut za předpokladu,          že pacient není předem 



proškolen fyzioterapeutem? 

        

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: 14. 6. 2015         Podpis:         

  


