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II. Posudek oponenta 

 

   Předložená diplomová práce je zajímavým a přínosným příspěvkem k poznání historického vývoje farmacie 

na našem území. Čítá celkem 115 stran textu, je rozdělena, vedle úvodu a závěru, do 9 částí. Obsáhlý 

seznam literatury a pramenů uvádí 49 literárních titulů, 22 pramenných materiálů a 4 časopisecké tituly, 

nechybí ani odkazy na internet. Práce je hojně a  funkčně vybavena  přílohami, včetně cenných dokumentů 

biografické povahy. 

   Pro zprostředkování výsledků svého bádání zvolila autorka při koncipování práce následující metodický 

přístup: na základě obecné charakteristiky vývoje lékárenství se zaměřuje na zvolený region, na vývojové 

peripetie a zvláštnosti zkoumané problematiky. Vymezený region je přitom čtenáři představen z hlediska 

obecně historického vývoje, hospodářského růstu, územního a národnostního složení, vývoje zdravotnictví a 

vlastní předmětné problematiky. Velmi pozitivní je snaha postihnout Berounsko v „ proměnách času“. (V této 

souvislosti oceňuji snahu autorky zaznamenat změny ve správním uspořádání, registrovat např. i změny 

názvů apod.) 

   Výsledkem autorčina snažení je čtivá práce s logickou stavbou a přesvědčivým podáním. Nechybí ani velmi 

cenné biografické portréty.  

   Autorka v předložené diplomové práci nesporně zúročila své předchozí vysokoškolské zkušenosti z práce 

na velmi závažné téma o projevech antisemitismu . Práce současně nese pečeť bezpečného vedení 

diplomantky panem doc. RNDr. PhMr. Václavem Ruskem, CSc. Nic to však neubírá na úsilí a umu autorky. 

Myslím, že již na tomto místě můžeme konstatovat, že práce má ambice stát se podstatným základem event. 

rigorózní práce.  

   V práci můžeme nalézt některá tvrzení, která vyžadují osvětlení, respektive je to námět pro další práci.: s.6 

- vysvětlit tezi o vlastním zaměření autorky?; - s.9-1. věta posledního odstavce-formulace?; s.16 – povzdech 

nad chybějícími jmény ředitelů OÚNZ- snažit se získat z periodických hlášení tohoto orgánu ; s. 16 o jaký 

projev A. Zápotockého se jednalo?-identifikace; odkaz č. 23-odkud čerpáno?; s.24-souhlasím, počešťování ( 

poslovanšťování) židovských jmen bylo poměrně časté již u jejich nositelů v podmínkách 2. 

československého odboje za 2. světové války, v poválečném období a po politických procesech ( Slánský) na 

počátku 50.let; s. 41- sociální bouře cvočkářů doporučuji objasnit hned při první zmínce o nich, rok 1866 je 

totiž chronicky spojován s Prusko-Rakouskou válkou;  
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Pokrač.str. 1 

 

str. 73 -  Mgr.Mareš - zřejmě šlo o účastníka bojů tvořící se československé armády proti 

Maďarům o jižní hranici Slovenska v roce 1918-1919. 

   Uvedené poznatky neovlivňují podstatně úroveň předložené práce, kterou považuji za 

velmi zdařilou. Navrhuji ocenit ji klasifikačním stupněm výborně. Doporučuji, aby se 

v rámci její obhajoby autorka vyjádřila podrobněji ke dvěma svým zjištěním: 

 
  1/  Čím vysvětlit, že v městě Beroun nevznikla od r. 1765-1926 nová lékárna? 

 
  2/  Snažení doc. Jedličkové o památník nacistické zvůle na FaF? 
 


