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II. Posudek oponenta 

 

   Autorka se svou diplomovou prací zapojila do dlouhodobého projektu „Dějiny české farmacie“, část-vývoj 

farmaceutického školství. Je to projekt, ke kterému, co do systematičnosti a detailnosti pohledu, budeme v 

České republice těžko hledat obdobu. 

   Cíle, pojetí a metodika výzkumného úkolu do značné míry limitovaly autorku při stanovení struktury práce. 

Ta je daná, úkolem jednotlivých autorů ( Kateřina Střelcová je v pořadí již desátá) je co nejdetailněji zachytit 

průběh a obsah vymezených akademických let. Je však diskutabilní, zda část Úvod neměla být obsažnější a 

řešit metodiku a nástroje práce tak, jakoby práce stála samostatně. Tam směřuje, i s ohledem na širší 

čtenářskou obec, 

 moje jediná podstatnější připomínka. 

   Rozsah a výsledná podoba práce dokazují, že autorka byla ve sběru dat a jejich třídění úspěšná. Výsledek 

je výrazně umocněn zpracováním celé řady grafů, obrazů a tabulek.Je tak nejen posílena argumentační 

hodnota práce, ale i formální stránka a přitažlivost práce. 

   Práce přináší velký souhrn dat, v části Závěr se autorka snaží o jejich utřídění, sumarizaci a souhrnné 

vyjádření posunu ve vývoji fakulty v sledovaném období. Tato část práce je také zřejmě nejdůležitější ve 

smyslu naplnění vymezených cílů. 

   Práce je celkově přínosná, její místo ve zmiňovaném dlouhodobém výzkumném projektu je 

nezpochybnitelné. Domnívám se, že autorka prokázala schopnost práce s informačními zdroji, prameny a 

literaturou. Vysoce hodnotím formální stránku práce, její přehlednost a celou řadu zmiňovaných funkčních 

příloh a doplňků. 

    Domnívám se, že autorka splnila cíle práce, které jsou podřízeny širším badatelským zájmům, na velmi 

dobré úrovni. Navrhuji stupeň hodnocení- výborně.  

    Zároveň doporučuji, aby se autorka v rámci obhajoby diplomové práce vyjádřila k této otázce: Lze stanovit 

na základě Vaší práce a badatelských výsledků předchůdkyň ( viz. jejich seznam na s. 8) důležité mezníky, 

nebo vývojové etapy ve vývoji Farmaceutické fakulty v celém sledovaném období ( hlediska mohou být 

různá)? 

 

Navrhovaná klasifikace        

V Hradci Králové dne 21.5.2006 Podpis oponenta diplomové práce 

 


