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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Diplomantka Kateřina Střelcová vypracovala diplomovou práci na téma "Dějiny Farmaceutické fakulty 

Univerzity Karlovy v Hradci Králové v letech 1998/1999 – 1999/2000. Na vazuje tím na ucelenou řadu 

diplomových prací, které mapují dějiny farmaceutické fakulty od jejího vzniku.  

Vzhledem k návaznosti a snadné orientaci je struktura DP stejná jako v DP zabývajících se obdobnou 

problematikou, tj. dějinami fakulty. Zachování struktury práce umožňuje snadou orientaci, nebo  vyhledávání 

dat stejného typu.    

Diplomová práce umožňuje bez dalšího časově náročného hledání v nejrůznějších dokumentech snadno 

zjistit složnení kateder, výukové plány, přehled vyučovaných předmětů, nebo platný studijní a zkušební řád. 

Dává přehled o obhájených diplomových prací po jednotlivých katedrách nebo umožňuje zjistit počet 

udělených grantů, vědecké aktivity, nebo zahraniční cesty v uvedené době. Teoretický přínost DP není na 

první pohled zřejmý, ale v návaznosti na již zpracvované DP lze rešerží zjistit např. personální vývoj kateder, 

změny výukových plánů, podíl jednotlivých předmětů ve výuce, úspěšné a méně úspěšné roky z hlediska 

vědeckovýzkumné činnosti, počet obhájených prací,  změny a vývoj rigorózních řízení atd. V návaznosti pak 

měnící se profil výuky ve studijním oboru framacie, vývoj studijního oboru bioanalytika a mnoho dalších faktů, 

jejichž potřebnost je evidentní při úvahách o vývoji studia na fakultě.   

Diplomantka Kateřina Střelcová zpracovala diplomovou práci, která je využitelná všemi pracovníky 

farmaceutické fakulty, zejména studijním oddělením a je přínosem pro dějiny farmaceutického studia. V 

průběhu zpracování zvládla základy vědecké práce a metodiku práce s historickými i aktuálními dokumenty. 

Zvládla nástrahy výběru  a uspořádání mnoha dat a faktů a jejich zhodnoscení a vypracování závěrů. 

Diplomová práce splňuje podmínky na uvedený typ prácí a doporučuji ji k obhajobě.   

 

Navrhovaná klasifikace výborně   
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