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Posudek vedoucího diplomové práce

Studentka Jana Prokurátorová zpracovala a předložila diplomovou práci „Dějiny lékáren Mladoboleslavska“.
DP navazuje na řadu obdobných prací, které byly zpracovány na FaF v Hradci Králové. Studentka seznámila
s diplomovými pracemi, které mapovaly dějiny lékáren regionu a jednotlivých měst. Při zpracování plně
využila metodiku zpracování, styl a strukturu práce DP zpracovaných na katedře, protože nemohla plně
spolupracovat s vedoucím diplomové práce, který byl v rozhodujícím období zpracování DP pracovně vázán
na FaF v Brně.
Zpracování dějin lékáren města či regionu s sebou přináší stále větší problémy. Zhoršuje se dostupnost
historických materiálů, narůstá neochota lékárníků poskytovat jakékoliv údaje, byť obecného charakteru. Vše
uvedené platí pro region Mladoboleslavska. Jako výchozí zdroj informací byl k dispozici archiv Lékárnického
Grémia, který je uložen V Českém farmaceutickém muzeu na Kuksu, dále pak jednotlivé ročníky Časopisu
českého lékárnictva, Lékárnické kalendáře a ročenky, Archiv lékáren a archiv lékárníků. Prostudovala 92
dokumentů a informačních zdrojů a DP doplnila a zpřehlednila množstvím tabulek.
Diplomantka nás v práci seznamuje s dějinami 31 lékáren (historických) a 22 lékáren, které v současnosti
existují v regionu. Rozsah zpracování byl závislý na rozsahu historických dokumentů. U řady lékáren se
dozvíme řadu údajů: že lékárna existovala v určité době, dozvíme se o osudech majitelů, provizorů a jejich
rodin, ale u řady lékáren vzhledem k nedostatku informací je zápis stručný, lékárna existovala od-do. V tom
vidím určitou nevyváženost práce, ale asi se s tím nedá nic dělat. Dějiny lékáren jsou vhodně zarámovány
stručným přehledem obecných dějin a dějin zdravotnictví Mladoboleslavska.
Ne vše se podařilo. Vzhledem k rozsahu problematiky již nezbyl čas a síly na prostudování kronik a zápisků
lékárníků – pamětníků, i když z období do roku 1950 je to spíše zázrak, když takovéto zápisky, nebo osobní
archiv

objevíme. Chybí prostě ta stránka dějin která vychází z teze: dějiny lékárenství a lékáren jsou

především dějinami lidí. Zpracování dějin lékáren po roce 1989 (1992) je ještě složitější, chybí centrální
zpracování, záznamy o změnách majitelů a zaměstnanců privatizovaných lékáren. Je stále větší neochota
poskytovat jakékoliv údaje ze strany lékárníků – majitelů, zejména pokud se jedná o řetězce lékáren.
Přes uvedené diplomantka Jana Prokurátová zpracovala kvalitní diplomovou práci. Naučila se pracovat s
historickými dokumenty různého typu a charakteru (archiválie, články, poznámky, kroniky atd.) a zpracovat
nalezená data a údaje do srozumitelné podoby. Práce je zpracována přehledně.
pokrač.
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Kladem je, že vzhledem k odchodu vedoucího DP pracovala samostatně a
vedoucímu předložila v podstatě hotovou DP. Umí si stanovit cíle a zhodnotit
dosažené výsledky.
Diplomovou práci Jany Prokurátorové „Dějiny lékáren Mladoboleslavska“
doporučuji k obhajobě.

