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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 průměrná.
Invence autora/ky byla výborná.
Iniciativa autora/ky byla výborná.
Autor/ka pracovala s dopomocí samostatně, zodpovědně.
Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.
Metodická zdatnost a zručnost autora/ky byla výborná.
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 průměrná.
Působení autora/ky na katedře bylo přínosné.
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:
DP spadá do období tzv. první republiky, jejíž fungování je častokrát idealizováno. Jinak tomu
není ani v oblasti farmacie. Právě způsob stanovování cen léčiv byl jedním z důvodů, kvůli nimž
lékárenství procházelo významnou krizí. Autorka poukázala na politický vliv nemocenských
pojišťoven, jejichž snaha o maximální ekonomické úspory negativně ovlivňovala situaci v
lékárenství. Na druhou stranu upozornila na významnou roli nové úřadu, který měl pozitivní vliv
na stanovování cen, a to na vznik Nejvyššího cennového úřadu v roce 1939. Existence
archivního fondu tohoto úřadu v Národním archivu v Praze stojí za zvážení, zda nenavázat na
toto téma v rigorózní práci.
Oceňuji stručné zpracování úvodu věnovaného dějinám farmacie období, do nějž téma DP
spadá.
Vývoj cen léčiv je vhodně zpracován do grafů: škoda jen, že se autorce nepodařilo stanovit
cenu magistraliter přípravku, aby bylo zřejmé, nakolik měl skokový nárust cen vliv na jeho
konečnou cenu.
V závěru výstižně charkterizuje důsledky špatně nastaveného stanovování sazeb.
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