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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Diplomová práce se svým tématem začleňuje do  řady studií sledujících dlouhodobě vývoj lékárenství 

v určitých  místech či oblastech, zpravidla okresech. Zaměřila se na Berounsko a jeho sedm měst 

s lékárnami. Časově je práce v lékárenské části vymezena polovinou 18. století a zhruba koncem století 

dvacátého. 

V obecné části věnuje pozornost dějinám měst a vývoji jejich zdravotnictví a hledá zde podněty, které vedly 

ke vzniku lékáren. Hlavní zájem pak soustřeďuje na osudy těchto lékáren. Opírá se přitom o archivní, knižní , 

časopisecké i hmotné doklady a též o ústní sdělení pamětníků. Tyto zdroje vymezily rozsah historického 

poznání. Diplomantce se podařilo podat základní podobu dosud v takovém rozsahu nezpracovaných 

lékárenských dějin oblasti. Tuto skutečnost lze hodnotit jako přínos k poznání regionálních i profesních dějin. 

Předložená práce je nejen po struktuře obsahové, ale i po formální stránce uspokojující, technicky i graficky 

na výši. Zahrnuje 115 stran, včetně 16 obrazových příloh, vedle odkazů pod čarou na jednotlivých stránkách, 

obsahuje i obšírný soupis použité literatury, archivních pramenů a časopisů. 

Na formě zpracování i na dikci sdělení je vidět, že autorka má již určitou zkušenost publikační i jako 

diplomantka. Ocenit lze i její pracovní úsilí a zájem o badatelský výsledek. Rozsahem a obsahem dostupných 

pramenů je dána jistá mezerovitost v lékárenské historii. Dobře je text doplněn obrazovými doklady, i když by 

tu více, bylo lépe. V textu jsem našel několik přehlednutých a nevýznamných překlepů. Vcelku je však mé 

hodnocení kladné, jelikož práce je dokladem poučeného historiografického zpracování daného úkolu. Je 

přínosem metodickým i faktografickým. 

Jelikož splňuje všechny předpoklady na diplomovou práci kladené, doporučuji závěrem předloženou práci 

k obhajobě. 
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