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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Studentka magisterského studia farmacie  Zuzana Bílková zpracovala předložila diplomovou práci na téma „ 

Postavení lékárníka v dějinách“. Tématiku  diplomové práce si zvolila sama studentka, která byla 

„rozhořčena“ některými výroky představitelů vlády, že lékárníci „pouze vydělávají, že jsou to podavači 

krabiček, že nepotřebují studovat, že je lze nahradit samoobslužným systémem nebo internetovou lékárnou“. 

Proto ji zajímalo, jaké bylo postavení lékárníka v dějinách, jak byla jeho odbornost respektována a uznávána. 

Diplomových prací, které jsou věnovány různým problémům lékárníka v současnosti byla zpracována celá 

řada – psychická zátěž lékárníka, stres v jeho práci, role lékárníka v systému farmaceutické péče …Uvedené 

DP byly zpracovány na základě dotazníkového šetření a z výsledků byly dělány závěry. Tato metodika byla v 

tomto případě nepoužitelná. Jaké bylo chápání, postavení, váženost lékárníka v 17. nebo 18., století již na 

základě dotazníkové metody nezjistíme. 

 Studentka na základě studia různých materiálů a po konzultacích správně pochopila, že  každá vývojová 

etapa farmacie a lékárenství měla svoje specifika a postavení lékárníka v jednotlivých etapách bylo rozdílné. 

Proto se východiskem DP stala teoretická pasáž věnovaná periodizaci farmacie a periodizaci lékárenství. 

Nejsložitějším bylo vymezit, které další momenty, aspekty  umožňují specifikovat místo a úlohu (roli)  

lékárníka. Po staletí exitující nerovnost vzdělání se bezesporu promítla do celkového podceňování role a 

místa lékárníka, proto kriteriem bylo posouzení rozdílné úrovně vzdělání lékaře, lékárníka a dalších 

pracovníků ve zdravotnictví.  

Vedle vzdělání bylo dalším kriteriem posouzení společenského uplatnění lékárníka, jeho zapojení do 

společenského života. V tomto kontextu byla nezbytná i analýza všeho, co lékárníka vylučovalo z norem, 

platících pro ostatní občany, zejména pak pro lékaře atd. Neméně důležitým bylo uvést vše, co naopak 

posilovalo postavení lékárníka, co jednotlivci, nebo celému stavu přinášelo prestiž a věhlas. Mnoho poznatků 

přinesla zejména analýza etických (eticko-profesních) norem, ze kterých bylo možno dát odpověď na v DP 

řešené otázky  v různých etapách vývoje společnosti a farmacie.  

Výsledkem snažení diplomatky je zdařilá studie, která přináší mnoho cenných faktů, ze kterých můžeme 

učinit závěr, že role lékárníka byla velice proměnlivá a závisela i na tom, zda se jednalo o lékárníka 

církevního (příslušníka církevního řádu), nebo lékárníka laického (městského a měšťanského) nebo 

lékárníka vojenského. V etapě dominantní role církve ve zdravotnictví byla vysoká zejména prestiž církevních 

lékárníků, v etapě diferenciace farmacie, která probíhá v etapě formování a posilování role státu  
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… ve zdravotnictví je vysoká prestiž především civilních lékárníků. Vojenští lékárníci dosáhli 

svého uznání a postavení prakticky až po vzniku Československa v roce 1918. Zajímavé jsou 

poznatky o vztahu lékárníka a lékaře.   

V souladu s cíli práce se diplomantka v závěrečných pasážích zamýšlí nad rolí a postavením 

lékárníka v současnosti. Potěšitelné je, že je hrdá na to, že je studentkou farmaceutické fakulty, 

která vyjádřila ostrý protest proti výrokům ministra zdravotnictví. Při zpracování DP zvládla 

metody vědecké práce, naučila se pracovat s historickými i aktuálními dokumenty. Diplomová 

práce splňuje podavky kladené na tento typ práce a doporučuji práci k obhajobě.  

 

 

   

 


