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

Práce s literaturou autora/ky byla  Velmi dobrá. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  Výborná. 

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 výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 

 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Natálie Čikovská se zapojila do týmu analyzujícího více než 20 let činnosti Lékového 
informačního centra (LIC) FAF UK v HK. Od začátku přistoupila ke zpracování tématu 
zodpovědně a aktivně. Spolu s další diplomantkou Barborou Chmelíkovou důkladně ujednotily 
celou databázi lékových dotazů v počtu 2221 včetně doplnění dotazů zpočátku fungování LIC 
evidovaných v papírové formě. V týmu školitele a konzultanta pak zanalyzovaly dílčí oblasti 
těchto dotazů. Sepisování diplomové práce proběhlo bez větších problémů. Lze konstatovat, že 
Natálie předložila ucelenou a srozumitelnou práci, vytyčené cíle byly splněny a práce má 
potenciál pro navazující výzkum, ale také pro výuku zaměřenou na odborné informační zdroje, 
které jsou velmi přehledně zpracovány v teoretické části. Výsledky práce studentka 
prezentovala na XXVI. studentské vědecké konferenci 2018 a je také plánována publikace 
v odborném periodiku. 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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