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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Předložená diplomová práce je pátým příspěvkem v řadě studií věnovaných dějinám farmaceutického 

průmyslu. Zabývá se farmaceutickou továrnou "REMED, výroba léčivých přípravků společnost s.r.o." v letech 

1919-1946. Opírá se o publikované práce, časopisecké a zejména o archivní a věcné (muzejní) doklady, 

uložené ve sbírce Českého farmaceutického muzea. Probírá organizační vývoj podniku, podává soupis 

registrovaných i neregistrovaných přípravků, všímá si způsobů jejich propagace. Na základě práce L. 

Valáškové znovu  upozorňuje na podíl společnosti Experta na získávání důvěryhodnosti v kvalitu výrobků 

firmy u lékařů. 

Na názorných obrazových dokladech prezentuje formy reklamy a posuzuje vnější vzhled továrních specialit 

po stránce grafické i technické. Protože všechny speciality musely mít svého lékárníka ohlašovatele, uvádí je 

stručně u jednotlivých přípravků. Alespoň přehlednou  tabulkovou formou zaznamenává dějinná data lékárny 

"U bílého lva", kterou firma Remed vlastnila v letech 1937-1945 a která pak ohlašovala její výrobky. 

Podobně jako u předcházejících prací této řady, byla souběžným úkolem diplomové práce evidence dosud 

nepodchycených specialit muzejní sbírky. Zaznamenala 495, vesměs novodobých přípravků. Uspořádala je 

do přehledné tabulky s potřebnými charakteristikami, takže sbírka nyní zahrnuje 4.993 položek. 

Práce má 132 stran, je doplněna 96 obrazovými doklady, uvádí 89 citací (i když některé opakovaně). Po  

formální stránce vykazuje všechny náležitosti: souhrn, strukturovaný abstrakt český i anglický a životopisné 

údaje. Technicky i graficky je na výši. 

K textu mám několik připomínek: některé fotografie se vyskytují možná zbytečně duplicitně (např. obr. 8., 10., 

11.), na str. 42 Remed-Emulse je Emulsio Olei Jecoris Aselli, někde (str.48, 93-95) se užívá hovorových, 

nepřesných názvů citovaných časopisů. To však nezmenšuje význam celé práce, kterou hodnotím jako další 

přínosný krok k poznání dějin našeho farmaceutického průmyslu a jako odrazový můstek k dalšímu bádání. 

Z tohoto důvodu doporučuji práci k obhajobě. 
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