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Posudek vedoucího diplomové práce

Diplomová práce spadá do dlouhodobého a systematického úsilí Katedry sociální a klinické farmacie o
zpracování dějin lékárenství na území státu. Je přitom ovlivněna současným trendem-přenést pozornost na
nezpracované úseky, zaměřit se na poměrně úzký územní region, či městskou aglomeraci, event. velká
zdravotnická zařízení, jejich lékarnickou bázi. To umožňuje hlouběji pronikat do souvislostí obecně
historického vývoje a peripetií vývoje zdravotnictví a lékárenství. V podstatě s tímto metodickým přístupem
také autorka Eva Hrubá zpracovala svou diplomovou práci a dlužno říci dosáhla velmi pěkného výsledku.
Živým jazykem, dobrou stilistickou úrovní se vyznačující text, (byť někde zůstal neopravený překlep) přináší
celou řadu ucelených pohledů na vývoj lékárnických zařízení ve městě, autorka se snaží o postihnutí geneze,
hlavních vývojových mezníků a přeměn. Nesporně přínosným rysem práce je zachycení období transformace
zdravotnictví, změny vlastnických forem, vzniku nových lékáren. Autorka byla přitom do značné míry
odkázána na sdílnost a informační ochotu majitelů a personálu.
Práce je bohatě dokumentačně doplněna, ne vždy však autorka 50 příloh práce časově identifikuje. Soubor
téměř devíti desítek literárních pramenů a dalších 50 internetových odkazů však postrádá odkaz na archivní
prameny. Autorka se tak spolehla více na tištěné prameny. Důležitým zdrojem informací byly rozhovory
s pamětníky. Jejich informace jsou pro vytvoření obrazu současného lékárenství ve městě nezbytné.
K diplomové práci lze vznést některé další připomínky: obsahové- dějinná etapa socialismu je zachycena
poměrně povrchně. Zejména v části věnované historii města jsou tak trochu laciná plakátová konstatování,
bez hlubšího objasnění. Zjednodušené pohledy jsou i v části zachycující farmacii v tomto období. Podstatně
však tyto nedostatky úroveň práce nesnižují.
Je možné konstatovat, že diplomová práce studentky Evy Hrubé splňuje požadavky kladené na tento druh
prací, má požadované náležitosti. Autorka prokázala schopnost samostatné práce s literaturou, tištěnými
prameny a dalšími informačními zdroji. Výsledná práce, její podstatné části, podle mého mínění zasluhují
uveřejnění v regionálním i odborném tisku. Práci proto jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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