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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Diplomantka Monika Symonová vypracovala diplomovou práci na téma"Dějiny lékárnen bývalého okresu 

Rychnov nad Kněžnou" V podstatě dějiny lékárenství a lékáren téměř všech okresů ČR byly zpracovány 

v diplomových a rigorózních pracích na KSFF. Tato práce je další z řady, která zachycuje dějiny lékáren 

jednoho okresu v hranicích z roku 1989. Hranice okresů se mnohokrát měnily, okresy se spojovaly, 

rozdělovaly. Současný okres Rychnov nad Kněžnou má jiné hranice, než v roce 1989, proto je oprávněný 

název "bývalého okresu".    

Ve své DP metodicky navázala na již zpracované DP. Při zpracování se musela vypořádat s novou situací - 

zásadně odlišný způsob získávání podkladů a nedostupnost tradičních zdrojů informací, které existovaly 

v minulosti. Výsledkem je DP zpracovaná v  podmínkách, které výrazně omezují diplomanta v jeho činnosti.  

Práce má tradiční strukturu- po úvodu následuje stručný přehled obecných dějin okresu, dějin zdravotnictví. 

Poté jsou zachyceny dějiny lékáren jednotlivých měst okresu, závěr, literatura a přílohy.      

Ve své DP zachytila dějiny lékáren okresu Rychnov nad Kněžnou od jejich vzniku do současnosti. Přínosné 

je to, že v ucelené podobě takovéto zpracování neexistuje. Práce je doplněna dokumentačním materiálem 

uvedeným v přílohách. Přestože zpracování DP bylo obtížné vzhledem k novým podmínkám přístupu 

k historickýcm dokumentům, nevyužila diplomantka všechny možnosti, které ji zísaké dokumenty a materiály 

umožňovaly. V práci absentují tabulky, které by  umožňovaly rychlý přehled majitelů, provizorů, nájemnců a 

vedoucí lékáren, aby nebylo nutné číst celý text v případné rychlé orientace. V práci postrádám historické 

dokumenty. Diplomantka ve fotografiích zachytila současnou podobu lékáren, což je historicky cenné, ale 

zcela chybí dokumenty vzhledu lékáren z období let 1918-1950, období socialismu, dokumenty kronik, které 

určitě mnozí lékárníci (zejména lékárnice) mají a schraňují jako dokumenmty svého pracovního období. Vím, 

že pro získání takovýchto dokumentů je třeba navázat osobní kontakty, což není vždy jednoduché.      

Diplomantka prokázala schopnost práce s historickými dokumenty nejrůznějšího typu, prokázala schopnost 

získat podklady pro vypracování DP v nových podmínkách, orientaci a pohotovost v situacích, kdy byla 

odmítnuta a potřebné informace jí nebyly poskytnuty. Splnila podmínky nezbytné pro uvedený typ práce a 

doporučuji DP k obhajobě.      
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