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Téma práce si autor/ka si vybral/a z nabídky katedry. 

Práce s literaturou autora/ky byla  Výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  Velmi dobrá. 

Invence autora/ky byla  Výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  Výborná. 

Autor/ka pracovala většinou samostatně, zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla velmi dobrá. 

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. 

 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Veronika Pavlíková si vybrala zcela nové téma. Hned od začátku přistoupila ke 
zpracování tématu zodpovědně a aktivně. V týmu školitele a konzultanta vytvořila domény 
otázek, na které se průzkum zaměřil, a formulovala je do on-line dotazníku vytvořeného ve dvou 
jazykových verzích pro studenty farmaceutických fakult (FAF) v České Republice a na 
Slovensku. V rámci vlastního sběru dat se Veronika podílela zejména na sběru dat u studentů 
FAF v Hradci Králové. Získané výsledky pak popsala v kontextu s výsledky z FAF v Bratislavě. 
Přes částečné potíže s jazykovou a grafickou úpravou práce a interpretací výsledků, které ale 
byly spolehlivě řešeny se školitelem, lze konstatovat, že Veronika předložila ucelenou a 
srozumitelnou práci, ve které byly splněny stanovené cíle a která je důležitým podkladem pro 
další výzkum. Výsledky práce studentka prezentovala na XXV. studentské vědecké konferenci 
2017 a je také plánována publikace v odborném periodiku. 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
 
 



V Hradci králové dne 26. 5. 2017 …………………………………… 
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