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Téma práce si autor/ka si zvolil sám/a. 

Práce s literaturou autora/ky byla  Výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  Výborná. 

Invence autora/ky byla  Výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  Výborná. 

Autor/ka pracovala s částečnou pomocí vedoucího, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla správná a zcela samostatná.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo velmi zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo správné a zcela samostatné a bylo velmi pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 

 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Diplomová práce je výsledkem mimořádného badatelského a studijního úsilí autorky. Nebývá 
zrovna častým jevem, aby byla předložena jednak v takovém rozsahu, jednak s bezpečnou 
znalostí předmětné problematiky i v širších souvislostech. Předesílám, že práce Kateřiny 
Chalupové je jakýmsi vrcholem bádání autorky v historii rodného regionu. To se také projevuje 
v určité popisnosti práce, což je svým způsobem pravidelně se opakující úskalí začínajících 
autorů - snaha uplatnit co nejvíce získaných poznatků přímo v textu. Na druhé straně - dlužno 
dodat, že líčení drobných peripetíí, někdy i detailů z historie regionu přispívá    pozornému 
čtenáři k lepšímu uchopení spojitostí ve vývoji předmětné problematiky. 
V této souvislosti chci konstatovat, že podrobné zmapování vývoje lékárenství v regionu po roce 
1989( resp. po roce 1945) provedené autorkou by vydalo na samostatnou diplomovou práci. 
Taktéž vysoce hodnotím bohatou obrazovou vybavenost práce. 
Jsem toho názoru, že práce jednoznačně naplńuje vymezené cíle. Chápu a hodnotím kladně 
pohnutky a  snahu autorky přispět k prohloubení pohledů na historii regionu. Jsem přesvědčen, 
že práce byla psána také "srdcem". 
Práce si zaslouží publikování, především na regionální úrovni, šíření zde obsažených poznatků 
mezi odbornou i laickou veřejností.  



Nezbývá než konstatovat, že práci plně doporučuji k obhajobě, s hodnocením výborně. 
Vzhledem k nesporným kvalitám ji také jednoznačně doporučuji přijmout jako práci rigorózní.  
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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