
Posudek diplomové práce 

Lucia Čižmárová, Lekárníci v Českých krajinách v období raného novoveku, Katedra pomoc
ných věd historických a archivního studia FF UK, Praha 2009, 87 s vt. text. a obr. příloh. 

Téma, jehož zpracování si zvolila Lucie Čižmárová pro svou diplomovou práci náleží 
k tématům nelehkým, pohybující se na pomezí interdisciplinárních studií. Od zpracovatele 
vyžaduje dobrou orientaci v dějinách medicíny a lékárenství zvláště, porozumění odborné 
terminologii, samozřejmostí je přehled o jednotlivých archivních fondech, v nichž se mo
hou prameny k dané problematice nacházet a schopnost jejich koncepčního zpracování. 

Autorka rozdělila práci zcela logicky osmi hlavních kapitol, v nichž postupně představuje 
vývoj lékárenství v Evropě a v českých zemích zvláště, sleduje jejich profesní přípravu, 
svou pozornost zaměřila rovněž na organizační složku provozování lékáren, resp. jeho le
gislativní zakotvení. V této souvislosti vycházela diplomantka především z pořádků a naří
zení určených lékařům a lékárníkům. Šestá kapitola je věnována jednotlivým typům léká
renské literatury, zejména pak herbářům, v další části věnovala autorka pozornost otázkám 
praktickým - zejména přípravě léků ajejich složení, poté navázala kapitolou týkající se 
vybavení lékáren, které ilustrovala příkladem lékárny "zlatého lva". 

V rámci výše uvedených kapitol si autorka vytvořila bezesporu solidní základ, na němž může 
být postaveno další studium dané problematiky. Pokud jde o pramennou základnu, vychá
zela autorka především z centrálních fondů uložených v Národním archiv, dílčím způso
bem využila rovněž prameny uložené v Archivu hlavního města Prahy. V této souvislosti 
je potřeba konstatovat, že by bývalo vhodnější koncipovat obecný historický úvod struč
nější formou a dále se soustředit na určitý menší výsek z dějin lékárenství - ať již napří
klad židovské lékárníky (polemické je v této souvislosti konstatování týkající se vidiny 
velkých zisků - viz s. 21), o nichž je v textu zmínka, či pouze na lékárny pražské (ty ostat
ně v textu převažují či na lékárny řádové (autorka zmiňuje jezuitské lékárny, žel chybí ja
kákoli informace o lékárnách provozovaných milosrdnými bratry). Takto působí práce jako 
převážně kompilační, byť autorka prostudovala nemalé množství pramenů. Jejich prezen
tace v textu však ke škodě autorky poněkud zaniká. V této souvislosti postrádám přede
vším úvodní kapitolu věnovanou rozboru pramenů a literatury, v níž mohla diplomantka 
mnohé sporné otázky uvést na pravou míru. 

Závěr: práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako dobrou. 

doc. dr. Ivana Ebelová, CSc. 

V Praze dne 20. května 2009 


