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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomantka pracovala při zpracování své závěrečné práce samostatně, byla iniciativní. Po celou
dobu byla v pravidelném kontaktu s vedoucím diplomové práce a konzultovala s ním své návrhy. Na
své diplomové práci pracovala průběžně, po vypracování rešeršní části aplikovala získané vědomosti
v praktické části práce.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou manipulace s nevyužitými léčivy jako odpadem a
to s ohledem na jejich možný negativní vliv na životní prostředí. Praktická část je založena na
dotazníkovém šetření, kdy na základě pečlivě a odborně připravené metodiky byla nejprve stanovena
cílová skupina, pak metoda výběru a způsobu sběru dat a rovněž byl podrobně popsán a zdůvodněn
návrh strukturovaného dotazníku a zpracování a vyhodnocení získaných informací. V kapitole
Výsledky jsou pak data vyhodnocena jak slovně, tak graficky. Na základě zjištění v rámci
dotazníkové části autorka navrhla vlastní řešení, jak by bylo možné zvýšit motivovanost občanů ke
zlepšení jejich chování při manipulaci s nepotřebnými léčivy a tak snížit jejich negativní dopad na
životní prostředí.

Práce má celkem 77 stran textu, včetně 3 tabulek a 26 obrázků. Teoretická i praktická část je
rovnoměrně vyvážena. K zpracování rešeršní části autorka použila 64 literárních pramenů. V příloze
závěrečné práce je pak přiložen použitý dotazník a grafické vyhodnocení odstraňování léků v
souvislosti s pohlavím a věkem a v souvislosti se vzdáleností od lékárny a vzděláním.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Lze konstatovat, že veškeré body uvedené v zadání diplomové práci autorka splnila v plném rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Přestože je praktická část založena na dotazníkovém šetření, je nutné vyzvednout velmi pečlivý a
odborný přístup při tvorbě dotazníků, o čemž svědčí velmi precizně zpracovaná a odůvodněná
metodologická část návrhu strukturovaného dotazníku, který byl vytvořen nikoliv laicky, ale na
základě metodologie sociálních výzkumů, kdy byly zařazovány i kontrolní typy otázek, kdy
opakováním konkrétního dotazu v mírně změněné podobě autorka zjišťovala, zda dotyčný uvedl
pravdivou informaci. Na základě těchto typu otázek pak autorka mohla tyto neobjektivní dotazníky ze
svého výzkumu vyloučit. Metodika zpracování dat a jejich analýza je rovněž založena na odborných
podkladech.

Závěrem lze konstatovat, že předložená práce je originální (0% shoda) na velmi vysoké úrovni.
Grafické přílohy velmi dobře doplňují textovou část. Výsledky jsou přehledně zdokumentovány a
slovně srozumitelně vyhodnoceny. Nemám žádné zásadní kritické připomínky k závěrečné práci.

5. Hodnocení formální stránky.
Po jazykové i formální stránce je předložená diplomová práce na vysoké úrovni. Formulace jsou
jasné a věcné, kapitoly mají logický sled. Citovaní autoři jsou v rešeršní části práce správně uvedeni,
odkazy na tabulky a obrázky jsou vždy uvedeny v textu. Neshledala jsem žádné zásadní formální
nedostatky.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky a závěry práce jsou prakticky využitelné a publikovatelné.



7. Celkové hodnocení práce.
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