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Téma práce si autor/ka zvolil/a sám/a. 

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 průměrná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  průměrná. 

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

Grafická a jazyková úprava byla průměrná. 

Působení autora/ky na katedře bylo užitečné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Jsem toho názoru, že práci lze hodnotit jako přínosnou, je dobrým příspěvkem k celkovému 
poznání historického vývoje lékárenství na našem území.Autorka splnila nesnadnou úlohu - 
soustředění dat o vývoji lékáren ve vybraném regionu, přitom ve značně odlišných etapách 
společenského vývoje. V práci převažuje kronikářský způsob sestavování a záznamu dat i když, 
a to je nutné vyzdvihnout, tuto činnost nelze plnit bez zaujetí a zájmu! 
 Úroveň výsledného textu však určitým způsobem poznamenala časová tíseň, projevující se mj. 
v textové úrovni( překlepy) a někdy  v tom, že autorka zůstává jen u "holého" konstatování 
faktu. Absence průpravy v práci s historickou literaturou a dokumenty pak způsobila některé 
prohřešky vůči zásadám odkazování apod. 
Předložená práce však, podle mého názoru, splňuje  nároky kladené na tento druh prací a s její 
obhajobou plně souhlasím. 
Doporučuji,  aby v jejím průběhu autorka zodpověděla -  jak a jestli historicky daná přítomnost 
automobilového průmyslu ovlivnila zdravotnictví(farmacii) v regionu?  
 
 
 
 



Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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