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Předložená diplomová práce je zajímavým a potřebným příspěvkem k poznání historického vývoje
farmacie na našem území. Čítá 98 stran textu, je rozdělena, vedle úvodu a závěru, do 12 částí a obsáhlý
seznam literatury a pramenů uvádí rovnou stovku titulů. Práce je hojně a funkčně doplněna přílohami,
převážně obrazovými. Bohužel však nenalézám rozhory s pamětníky - jako nedílnou součást pramenné
základny práce.
V úvodních pasážích se autorka vypořádává s teoretickými východisky zvolené problematiky. Obsahově
vymezuje základní pojmy, sleduje vývojové etapy zdravotnictví, farmacie a lékárenství. Využívá tvrzení a
závěry jak starší, tak novější produkce k dané problematice, nechybí přitom její kritický pohled.
Šťastně byla problematika avizovaná v názvu diplomové práce zařazena do širších historických
souvislostí. Autorka dospěla k názoru, že ji nelze oddělit od problematiky historického vývoje regionu a
tamního zdravotnictví( i když si v tomto případě převážně všímá jen správního centra). Čtenář tak získává
řadu faktů nezbytných pro objektivní historické zakomponování problematiky.
Těžiště celé práce je v kapitolách 6-13, přirozeně největší pozornost se soustřeďuje na centrum oblastiMladou Boleslav. Postupně je zaznamenán vznik lékáren a

pohyb v oblasti jejich vlastnictví. Vývojové

momenty se podařilo autorce včlenit i do několika zajímavých a přínosných tabulek. Nechybí nástin dějin
jednotlivých lékáren, odlišný rozsah je diktován existující literaturou a prameny.
K práci lze vznést některé výhrady, či doporučení. Škoda, že většina z nich se týká formální stránky, která
je plně v moci autorky: -chyby ve jménech obou autorů publikace Dějiny medicíny v datech a faktech, špatně
psané akademické tituly-např. MUDr., překlepy –např. s.76, nedostatečné bibliografické údaje. Uvedené
nedostatky však naštěstí podstatně nesnižují úroveň práce.
Celkově můžeme konstatovat, že práce splnila nároky kladené na tento druh prací. Naplněny byly avizované
cíle práce a výsledkem je zdařilý příspěvek k problematice. Soudím, že je dobrým východiskem k dalšímu
bádání a rozpracování tématu.
Práci hodnotím stupněm výborně.
Doporučuji, aby se autorka v rámci obhajoby diplomové práce pokusila vyjádřit k této otázce:
1/ Transformace zdravotnictví po r. 1989 na Mladoboleslavsku- hlavní rysy a projevy?
2/ Charakteristika díla MUDr. Šmehlíka?
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