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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: splněn neúplně   

b) Jazyková a grafická úroveň: nedostatečná 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: nedostatečný 

e) Prezentace výsledků: dobrá 

f) Diskuse, závěry:  nedostatečné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce se snaží nastínit vývoj histologie a histologického 
vyšetření v kontextu historického vývoje přírodních věd a lékařství, což bylo i uvedeno v 
cílech práce. Splnění tohoto cíle bylo pravděpodobně pro studentku velmi obtížné. V práci se 
tenhle cíl dle mého názoru splnit nepovedlo. Jen stěží lze v práci naleznout nějakou 
jednotnou linku, které by se studentka a potažmo i čtenář mohli držet. Studentka některá 
období vývoje přeskakuje a následně se k ním několikrát na určitých místech vrací, což velmi 
znesnadňuje orientaci v textu. Zde by prospělo lepší členění práce do jednotlivých kapitol a 
jejich dodržení. Toto asi souvisí s metodikou práce, která vůbec není v práci popsána. 
V práci se objevuje nadměrné množství překlepů, větná skladba velkého počtu vět není na 
dobré úrovni a často ani věty nedávají smysl. 
Dále by bylo dobré provést opravu věcných chyb, které by se v práci tohoto typu neměly 
vyskytnout (např. chlorid sodnatý, louh sodnatý, data úmrtí Galéna z Pergamu, špatné názvy 
knih a rodů hmyzu v latinském jazyce). 
Bylo by také vhodné dopracovat citace literatury. 
 
Dotazy a připomínky: 1) Kdy a kým byl vynalezen knihtisk? Z informací na str. 12 bych 
vyvozoval, že byl vynalezen v 18. století. Je tomu tak? 
2) Co je Padova univerzita, jak uvádíte na str. 12? 
3) Ke konci kterého století vznikla na Univerzitě Karlově anatomická posluchárna (str. 
13)? 
4) Kdo a kdy vydal „Anatomischer Atlas“, který uvádíte na str. 19? 
5) Proč byla Univerzita Karlova v období 14. – 16. století „pozadu“? A proti jakým 
„fakultám“? Tyto informace uvádíte na str. 21. 



6) Jaké účinné látky obsahovaly přípravky, které uvádíte na přelomu stran 20 – 21 
(Antipyrin, Pyramidon, Veronal)? 
7) Mohla byste mi vyložit význam čtvrtého odstavce kapitoly 3.3.? Při vší snaze jej 
nechápu. 
8) Mohla byste vysvětlit, co znamená označením „fysiologický roztok s přídavkem 
kuchyňské soli v destilované vodě“ (str. 24)? 
9) Mohla byste vysvětlit pojem „třetinový alkohol“, který uvádíte na str. 25? 
10) Co je pevná kyselina uhličitá, kterou zmiňujete na str. 26? 
11) Z čeho pochází karmín? 
12) Proč jste si vybrala popis pracoviště MUDr. Nožičky? 
  
Celkové hodnocení:  dobře, k obhajobě: doporučuji 
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