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II. Posudek oponenta 

 

      Studentka Andrea Nedobová zpracovala diplomovou práci na výše uvedené téma. Práce je, jak již to 

bývá u historický prací rozsáhlá (138 stran) a o pečlivé práci svědčí 130 citací a 83 příloh. Struktura práce je 

obvyklá - dějiny okresu, města, zdravotnické dějiny, následují dějiny jednotlivých lékáren. Kladem je, že 

zachovala strukturu zachycení dějin jednotlivých lékáren obvyklou v desítkách předchozích diplomových 

pracích, tj. název lékárny v jednotlivých údobích vývoje, změny adresy v jednotlivých letech. Následuje 

textová část. Uvedený postup umožňuje případnému čtenáři (dalšímu diplomantu) snadnější orientaci i 

metodický návod, jak zpracovat DP na historické téma. Pro větší přehlednost by bylo vhodné (zejména u 

historických lékáren) zařadit tabulku přehled majitelů, nájemců a provizorů. DP je napsána čtivě, 

srozumitelně a přehledně.   

       Za dobu existence studia dějin framacie (na FaF v Brně, Bratislavě a Hradci Králové)  byly zpracovány 

desítky prací (DP,RD a disertací), které se zabývaly dějinami jednotlivých odvětví farmacie, zejména pak 

lékárenstvím a dějinami lékáren. Psaní prací tohoto typu bude bezesporu pokračovat, ale nacházíme se nyní 

v jakémsi bodu zlomu. Snadněji se píší dějiny lékáren, které existovaly před rokem 1950. Materiály jsou 

v gremiálních knihách, v archivu Českého farmaceutického muzea, čerpat lze z mnoha statí a článků a 

materiálů kongresů dějin farmacie. Období socialismu, vzhledem k zániku systému Okresních lékárenské 

služby, je pro historiky oříšek. Když se podaří získat kroniky jednotlivých lékáren, je to pro autora výhra, jinak 

je odkázán na neúplné údaje několika dokumentů (většina dána do sběru). Období po roce 1992 je pro 

autory ne oříšek, ale tragedie.  Proto je důležité psát DP a RP na témata, která již byla zpracována, jako tomu 

je v případě této DP  (Dějiny lékáren v Karviné, RP 1978) a zachytit dalších 30 let vývoje lékáren v Karviné. 

V této souvislosti je důležitá metodika, tj. postupy získávání dat, faktů, informací, které jsou neocenitelnou 

zkušenností kažé diplomantky. Pro DP (tuto i další) by bylo přínosné, aby obsahovala obecnější metodiku 

práce.   

       Diplomatka předložila kvalitní DP, která splňuje požadavky na daný typ prací, kladně hodnotím její 

přístup ke zpracování. V diskuzi by studentka měla více objasnit postupy získávání historických faktů pro 

různé typy lékáren(historické, současné atd.), tj. dát základ obecné metodologii. K práci nemám další 

připomínky, studentka prokázala, že umí pracovat s archivními dokumenty, knižní a časopiseckou literaturou, 

kronikami i oslovit lékárníky pro získání údajů. Práci doporučuji k obhajobě   
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