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Téma práce si autor/ka vybral/a z nabídky katedry. 

Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  průměrná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala s dopomocí samostatně, velmi 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  výborná. 

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

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Jsem toho názoru, že se jedná o vcelku zdařilý příspěvek k poznání dějin medicínských oborů a 
rozvoje zdravotnictví. Autorce se podařilo, na pozadí vymezení současné škály laboratorních 
biochemických metod, retrospektivně zachytit vznik podmínek pro zrod laboratorních metod 
jako významné podmínky a součásti lékařské diagnostiky. Myslím, že se jí vcelku podařilo 
aplikovat danou problematiku na českou medicínskou( zdravotnickou)historii, včetně podílu 
významných osobností oboru. Ke kladům práce počítám i sestavení dvou jejích příloh: historický 
přehled vyšetřování lidského biologického materiálu a vývojové mezníky laboratorních metod. 
   Práce má i některé problematičtější pasáže- místy velká popisnost-, což ale více méně 
odpovídá začátečnickým snahám a pohledům na koncipování obsahové stránky. Na druhé 
straně bylo nutné z hlediska rozsahu práce redukovat pohled na vývoj sledované problematiky 
v období 60.-80. let 20. století. 
   Domnívám se, že autorka projevila schopnost samostatné práce, osvědčila způsobilost 
využívat literární a další zdroje informací. Práce má dobrou úroveň i po stránce názornosti. 
Vzhledem k těmto okolnostem doporučuji práci k obhajobě. 



 
 
 
 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
 
 
V Hradci Králové dne 27.5.2013 …………………………………… 

podpis  


