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Práce je: heurisitická 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Rozsah práce a zejména šíře výsledků je dána především 
možnostmi získat nejen údaje o vývoji a provozu sledovaných lékáren, ale také možnosti 
získat pamětníky, kteří by na úrovni mohli potřebné údaje dodat. Zde kladně hodnotím 
postup a snahu diplomantky i za ztížených podmínek - generační i politické změny 
v lékárenství - získat adekvátní počet informací a podkladů, který by umožnil objektivní 
tj.vědeckou analýzu a závěry. Historické práce považuji proto často za obtížnější než 
experimentální, kdy se dá splnit jeden úkol t,j např. syntéza či analýza léčivé látky či její 
vyhodnocení a není potřeba široké analýzy a zhodnocení vývoje. 
Práci Ivy Klodnerová proto považuji za přínosnou i když množství získaných údajů je dáno 
faktory, které diplomantka i přes velkou snahu - viz metodiku či dotazník- mohla získat. 
Přehled zdrojů je dostatečný k tomu, aby bylo předložena práce, která rozšířuje dřívější 
poznatky o lékárenství v daném regionů o nejnověhší údaje posledního období. Domnívám 
se,že i přes vysokokou kvalitu konsultantů a informačních zdrojů, zde nemohla diplomantka 
získat více.Dostupnost archivu Mediky, ÚNZ a dalších je totiž obtížná a to i pro neúplnost 
záznamů a přístup některých vedoucích pracovníků při reorganizaci a privatizaci.xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx   
 
 
Dotazy a připomínky: l. Jak by diplomantka zhodnotila historický vývoj v dané oblasti v 19 - 
21.století?? 
                                   2. Jak hodnotí diplomantka změny ve zdravotnictví  ve 20.a 
21.století?? 
                                   3. Jak hodnotí vývoj v lékárenství v jednotlivých městech? 



 
 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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