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Posudek oponenta

Předložená diplomová práce je zajímavým a tak trochu odvážným příspěvkem k poznání historického
vývoje zdravotnictví a farmacie na našem území. Jedná se o práci ze současných dějin, pro kterou platí
obecná charakteristika, že její náročnost

je umocněna tím, že se zabývá procesy nehotovými a

neukončenými, kterými ve zvýšené míře prolíná současné politické dění. Volba tématu, přístup a snaha
autorky jsou, podle mého názoru, již na tomto místě ocenění hodné.
Při koncipování práce se autorka nemohla , na rozdíl od předchozí časové etapy, opřít o ucelenou
monotématickou publikaci. Tato skutečnost se odráží ve snaze hledat dostupné, přitom aktuální informace.
Výsledkem je, velmi rozsáhlý výběr, především z časopisecké produkce( 163 titulů uvedených v seznamu
literatury). Argumentace autorky je umocněna

zařazením souboru zajímavých a funkčních příloh-např.

biografická příloha č.5, ale i č.6, 1 a 7 aj.
Práce je do značné míry dokumentární povahy, snaží se zachytit a zmapovat „pohyb“a vývoj v sledované,
přitom neobyčejně rušné a spletité oblasti. Nelze se divit skutečnosti, že autorka sklouzává k obsáhlému
zaznamenávání jednotlivých vývojových momentů, což přispívá k určité popisnosti práce. Na druhé straně,
přehledné členění práce, dobře avizované v osnově, přispívá k urychlení potřebné orientace čtenáře.
Diplomová práce, je vedle úvodu a závěru, rozčleněna do 6 kapitol, které v podstatě odrážejí nejdůležitější
problémové roviny fungování a dalšího vývoje oblasti zdravotnictví. Práce je psána kultivovaně, bez chyb a
překlepů, respektuje zásady vědecké práce. Splňuje nároky kladené na tento druh prací, s její obhajobou
souhlasím. Výsledek snažení autorky-předloženou diplomovou práci hodnotím stupněm výborně.
Doporučuji, aby se autorka v rámci obhajoby diplomové práce pokusila vyjádřit k těmto problémům:
1/ Proč se „zdravotnická koncepce“ v našich podmínkách“ rodila a rodí“ tak nesnadně?
2/ Kterou z Vámi uváděných koncepcí považujete za nejvíce propracovanější vzhledem k potřebám ČR?
3/ Která z uváděných koncepcí má nejblíže k současné proklamované linii Ministerstva zdravotnictví ?
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