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Případné poznámky k hodnocení:
Předkládaná nadmíru objemná práce zpracovává dějiny lékáren v dosud nezmapované
oblasti nynějšího kraje Vysočina od nejstarších dob až po současnost. Je členěna logicky:
nejprve přibližuje historický vývoj vytyčené oblasti (kap. 3) a přes opis základních vývojových
rysů českého lékárenství (4) a místního zdravotnictví (5 a 8) přechází k samotnému přehledu
dějin jednotlivých lékáren v obou oblastech (6, 7, 9). Po něm následuje velmi stručný závěr,
patřičné seznamy a bohatá textová a obrazová příloha. Jako nadbytečné se ovšem jeví
podrobné zpracování minulosti jednotlivých obcí bez jakékoliv vazby na vývoj jejich lékáren.
Věcnější a do hlavních kapitol (6, 7, 9) zakomponovaný mohl být rovněž přehled vývoje
lékárenství a zdravotnictví, na jehož jednotlivé milníky navíc přehled dějin zdejších lékáren který je jádrem této práce - nijak neodkazuje. Podobné zestručnění mohlo významně přispět
k větší kompaktnosti práce: úkolem historika není totiž prozradit svému čtenáři vše, co o
daném tématu ví, nýbrž přiblížit z toho, co ví, to podstatné a určující. Výrazným kladem
předkládaného textu je jeho rozsáhlá pramenná a bibliografická základna - autorka pracovala
s prameny z pěti paměťových institucí (archivů a muzeí), ze soukromých sbírek a se
vzpomínkami pamětníků, což zdaleka nebývá u řady historických absolventských prací
pravidlem (přesto že by mělo). Připomínám pouze, že obecným územ je uvádění pramenů
v seznamu použitých zdrojů na prvním místě, před literaturou a dalšími zdroji. Na více
místech diplomantka jednotlivé prameny a informace z literatury kriticky vyhodnocuje, což je
jedním ze základních vědeckých postupů historika. Přínos práce spatřuji zejm. v postihnutí
stavu místního lékárenství po r. 1945, které ještě nebylo předmětem jediného
historiografického zpracování (a regionálními historiky bývá často podceňováno). Je zřejmé,

že autorčin detailní popis stavu lékáren po r. 1989 (doplněný stejně jako v jiných pasážích
medailonky jednotlivých majitelů a dalších pracovníků v oboru) se do budoucna může stát
hlavním komplexním zdrojem jejich poznání pro danou oblast. Jako výbornou je třeba
hodnotit jazykovou stránku textu, která vysoce převyšuje obecně panující standardy. Co však
v práci postrádám, je nějaké závěrečné shrnutí a zhodnocení získaných faktů a dat tak, aby
čtenáři byly obecné vývojové rysy lékárenství na Velkomeziříčsku a v Třebíči hned patrné a
nemusel je vyhledávat v jednotlivých podkapitolách textu (ty by ostatně mohly rovněž nějaké
dílčí závěry obsahovat). Jiné připomínky jsou již podružné a hodnotu práce nezamlžují - jako
např. užívání zkratky "Kčs" pro měnu období 1. republiky (např. s. 46, 62 či 65; tato zkratka
se vztahuje až k údobí 1945-1992, před rokem 1938 se používalo dnešní "Kč") či zkratky
názvu státu "ČSSR" pro dobu těsně po 2. světové válce (s. 27; zkratka platila v období 19601990, předtím šlo o "ČSR").
Dotazy a připomínky:
1) Definujte na příkladu Velkého Meziříčí a jeho okolí dva hlavní konkurenty lékárníků
(prodejce či distributory léčiv a léků) na malých městečkách a obcích v období závěru 19. a
v 1. polovině 20. století.
2) Na s. 128 se zmiňujete bez bližšího určení o jisté "Místní skupině Pharmaceutů v Brně",
která ovlivnila vznik druhé lékárny v Třebíči. Co to bylo za organizaci?
3) Přibližte prosím v hlavních rysech současný stav lékárenství v oblasti (počet, typ,
vlastnictví atd.) a pokuste se definovat, jakým způsobem se projevila expanze lékárenských
řetězců v oblasti (konkurence, zánik starších lékáren, jejich převzetí atd.).
Celkové hodnocení, práce je: velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji
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