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II.

Posudek oponenta

Diplomantka Hana Hájková si stanovila za cíl své diplomové práce zmapovat historii lékárenství ve městech
Humpolec a Pelhřimov. Předložená diplomová práce byla zpracována v rozsahu 82 stran včetně všech
předepsaných příloh.
V úvodu mapuje historii jednotlivých měst. Za nedostatek této části považuji, že autorka údaje k této části
čerpala především z internetu. Domnívám se, že konkrétně tyto informace by se měli čerpat v literatuře, a
nebylo nutné využívat internetový zdroj, který se může vyznačovat nepřesnostmi. Dále jsem nenašla zmínku
o počtu obyvatel měst, nejen v minulosti, ale také dnes (tento údaj je důležitý u sledování a určování počtu
lékáren v určitém místě).
Positivní je bohatá obrazová příloha památek v jednotlivých městech.
Členění diplomové práce bych vytkla zdvojení: V kapitole č. 7 se věnuje "Lékárenství ve městech Pelhřimov
a Humpolec"

a totožné údaje jsou uvedeny také v kapitolách č. 9 a 10 věnované "Dějinám lékáren

v Pelhřimově" a "Dějinám lékáren v Humpolci". Oceňuji kapitolu věnovanou zdravotnictví na pelhřimovsku,
ale již chybí totéž na humpolecku.
U charakteristiky socialistické éry zmiňuje MEDICU, jednotný podnik, který zřizoval všechny lékárny. Název
uvádí špatně, správně je: MEDIKA.
Při charaktristice socialistické éry lékárenství by hodnocení mělo být objektivní: "Celková organizace
lékárenství představovala jakousi nežádoucí pyramidu politické a byrokratické moci, ve které bylo jen velmi
málo místa pro individuální iniciativu". Věřím, že i toto období se do historie lékárenství zapsalo pozitivy.
Oceňuji na konci práce uvedení seznamu zkratek, ale je na škodu, že je seznam neúplný, a není seřazen
abecedně, tudíž je nepřehledný.
Vzhledem k tomu, že diplomatka měla nedostatek historických pramenů, soustředila se více na součastnost.
Oceňuji doplnění seznamu farmaceutů, včetně informace kdy a kde absolvovali VŠ.
U přehledu současných lékáren se zaměřila také na vyjmenování rozsahu činností lékáren a uvádění počtu
zaměstnanců a jejich rozdělení do jednotlivých kategorií.
V závěru se diplomatka dotkla dnešních ožehavých problémů: sortiment lékáren, komercializace lékáren,
vlastnictví lékáren laiky, nejednost ceny léků., atd. Chybí mi zhodnocení postavení řetězců lékáren v dnešním
lékárentsví.
I přes zmiňované nedostaky navrhuji práci k obhajobě.
Navrhovaná klasifikace

chvalitebný

V Hradci Králové dne

30. května 2008

Podpis oponenta diplomové práce

