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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  Výborná. 

Invence autora/ky byla  Výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  Výborná. 

Autor/ka pracovala samostatně, velmi 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 velmi zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo správné a zcela samostatné a bylo velmi pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 

 
Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Autorka zpracovávala svou diplomovou práci velmi svědomitě, pravidelně diskutovala postup 
výzkumných prací a zpracování diplomové práce věnovala velké úsilí a velké časové investice. 
Patřila k diplomantům, kteří kromě vypracování diplomové práce dokázali připravit a samostatně 
provést i její prezentaci na SVK FaF UK (v r. 2017) a v tomto ohledu si zaslouží poděkování za 
výbornou reprezentaci jak výzkumné podskupiny "Stárnutí a změny terapeutické hodnoty léků 
ve stáří", tak celé Katedry.Diplomová práce je součástí výzkumných prací iniciativy EU COST 
Action IS1402 a její výsledky budou využity i v nově schváleném evropském projektu 
EUROAGEISM. Řešerše, kterou musela autorka zpracovat, byla velmi obsáhlá a v konečném 
zpracování diplomové práce diplomantka prokázala skutečnou schopnost samostatné a kvalitní 
práce jak po obsahové, jazykové, tak po grafické stránce. Diplomová práce je rešeršní a 
nemůže být podle současných pravidel doporučena k uznání jako práce rigorózní, i když by si 
takové doporučení také zasloužila.   
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
 
 
V Hradci králové dne 29.5.2017 …………………………………… 
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