
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Historie lékáren ve vybraném regionu města Karviná 

Jméno studenta, studentky Andrea Nedobová 

Jméno vedoucího diplomové práce doc. PhDr. František Dohnal,CSc. 

      

I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

      Předložená diplomová práce je zajímavým a potřebným příspěvkem k poznání historického vývoje 

farmacie na našem území. Čítá 138 stran textu, je rozdělena, vedle úvodu a závěru, do 8 částí. Obsáhlý 

seznam literatury a pramenů uvádí 130 titulů, včetně nesmírně důležitého- mnohdy výsadního informačního 

zdroje-rozhovorů s pamětníky. Práce je hojně a  funkčně doplněna obrazovými a mapovými přílohami.  

      V úvodních pasážích autorka vymezuje sledovaný region, včetně nevšední záležitosti-vzniku zcela 

nového a rozsáhlého města Havířov na "zelené louce" jako důsledek dobového pohledu a  řešení  souvislostí 

socialistické industrializace. V návaznosti na zobrazení dějinného vývoje regionu, kde dominující roli sehrával 

jeho průmyslový charakter, si autorka všímá vývoje zdravotnictví  jeho podstatných mezníků. Ćtenář tak 

získává řadu faktů nezbytných pro objektivní historické zakomponování problematiky. 

  Autorka vychází z dosavadní produkce k dané problematice, v prvé řadě rigorózní práce dr. Z. Mikulové 

z roku 1978, která se zabývala obdobnou problematikou. Posledních 30 let ve vývoji lékáren v sledované 

oblasti je pak zcela samostatným badatelským počinem autorky, v tom také spočívá chválihodný přínos 

předložené diplomové práce. Opírá se přitom o vlastní archivní výzkum, v kombinaci s kritickým hodnocením 

zajímavých historických studií bohužel předčasně zesnulého dr.Pavla Kulendíka. Autorka také dostatečně 

okusila potíže získávání aktuálních informací v předmětné záležitosti, kdy je v podstatě odkázána jen na 

ústní informace.  

     Těžiště celé práce je v kapitolách 5-8, přirozeně největší pozornost se soustřeďuje na centra oblasti-

Karvinou a Havířov. Postupně je zaznamenán vznik,vývoj a organizační podoba lékáren i  pohyb a změny v 

oblasti jejich vlastnictví.  Nechybí ani pokusy o širší nástin dějin jednotlivých lékáren, včetně personálií, 

odlišný rozsah je diktován existující literaturou a prameny.  

   K práci lze vznést některé drobné výhrady. Většina z nich se týká formální stránky-např. menší stilistická 

neobratnost, první psaní-objasnění zkratek. Podstatně však úroveň práce nesnižují.  

  Celkově můžeme konstatovat, že práce splnila nároky kladené na tento druh prací. Autorka osvědčila 

schopnost využití základních forem postupu při koncipování práce historického charakteru.  Naplněny byly 

avizované cíle práce a výsledkem je zdařilý příspěvek k problematice.   

 

 

 

      

Doporučuji, aby se autorka v rámci obhajoby diplomové práce pokusila vyjádřit k této otázce: 

 

1/ Transformace zdravotnictví po r. 1989 na Mladoboleslavsku- hlavní rysy a projevy? 

 

2/ Charakteristika díla MUDr. Šmehlíka? 

 

 

Navrhovaná klasifikace výborně  
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