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Předložená práce zachovává obvyklou strukturu těchto studií lékárenství v městech nebo regiónech. Od obecných dějin
města a městského zdravotnictví .přechází k dějinám jednotlivých lékáren . Zpracovala osudy 48 lékáren. Nejstarší
zmínka o místním lékárníkovi pochází z poloviny 16. století. Přehledným způsobem podává lékárenskou historii do
současnosti. Pak probírá jednotlivé lékárny, uvádí v tabulkách jejich majitelé a další podrobnosti.O těch nejstarších
shromáždila více dat o jejich činnosti, o lékárnách vzniklých po roce 1990 však nepoměrně méně. Je to dáno neochotou
současných držitelů lékáren sdělovat podrobnosti o svém podnikání. I tak se diplomantce podařil jejich základní přehled,
doplněný fotografickými doklady. Tvoří odrazový můstek pro příští bádán í a doplňování.
Práce je graficky vzorně zpracovaná, přehledná, má 152 stran, včetně 40 obrazových příloh, uvádí 131 citací, převážně
internetových. Domnívám se, že se měla více věnovat hledání archivních pramenů v archivech státních i Českého
farmaceutického muzea. Rovněž by významu práce prospělo, kdyby lépe prostudovala organizační proměny
socialistického lékárenství, vyhnula by se opakovaným nepřesným tvrzením o nahrazení KSL Krajským skladem léčiv a
zdravotnického materiálu v r. 1960 (str. 25, 34, 37 atd.). Také neuvádí druh koncese u starších lékáren a také v názvosloví
funkcí (např. kdo byl národní správce, co to bylo vyvlastnění lékáren a kdy k němu došlo, str. 47 aj.). Několik drobných
překlepů (str. 20: "brandýři" místo "bradýři"; str. 47 "Weinreberová" místo "Weinrebová"). V citaci č. 2, str. 101 nejsou
autory V. Janát a V. Rusek (jsou editory sborníku), ale je jím Jaroslav Hladík.
Celkově je nutno ocenit úsilí diplomantky, podařilo se jí položit základy dějin lékárenství ve starodávném městě České
Budějovice, což oceňuji jako přínosný počin. Doporučuji práci k obhajobě.
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