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

Práce s literaturou autora/ky byla  průměrná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  průměrná. 

Iniciativa autora/ky byla  průměrná. 

Autor/ka pracovala s dopomocí samostatně, zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla průměrná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  průměrná. 

Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla průměrná. 

Působení autora/ky na katedře bylo užitečné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Práce v rozsahu 106 stran je doplněna obrazovou přílohou v rozsahu 50 obrázků. V úvodní 
části DP se autorka věnuje historii města, architektury a lázeňství, tolik typického pro město 
Karlovy Vary. Této části bych vytkla zbytečné zdvojování (někdy i ztrojování) informace 
v různých kapitolách a možná zbytečný důraz (myšleno v rozsahu), který je této části kladen.  V 
kapitole věnující se historiii farmacie je věnován prostor i období po roce 1989. V samotném 
jádru práce mapuje historii lékáren, od nejstarší z roku 1590 až po ty současné. Kapitolu 
věnující se historii lékárny rodiny Becherů by bylo vhodné rozdělit na dvě části: a) období 
lékárenské b) období výroby likéru.   
Při čerpání informací využila bohatý literární zdroj, archivní prameny nejsou bohužel ne vinou 
autorky optimální.  Diplomová práce Jitky Vaňkové přispěla k rozšíření prací na téma 
lékárenství v jednotlivých městech, případně regionech. 
Dovoluji si vytknout následující: 
Sjednocení používání titulů, např. na str. 58 použila "mag. pharm." místo zaužívaného PhMr. 
Ne úplný seznam skratek, např. chybí: SPOFA, ROH, GZN 
Prosím o vysvětelí termínu "vinopalna" (str. 51) 
Prosím o vysvětlení pojmu "kvinkvenium 
 
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 



 
 
V Hradci Králové dne 29.4. 2011 …………………………………… 

podpis  


