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Práce je: heuristická
a) Cíl práce je: splněn neúplně
b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá
c) Zpracování teoretické části: dobré
d) Popis metod: - práce heuristická
e) Prezentace výsledků: dobrá
f) Diskuse, závěry: dobré
g) Teoretický či praktický přínos práce: dobrý
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce se vyznačuje paradoxy.
Vedle dosti chaotického vymezení cílů práce( část Úvod a metodika práce), odbyté a slabé
části "Historický úvod 1918-1939 a při absenci pasáže, která by charakterizovala důležité
rysy okupačního systému protektorátu Čechy a Morava, nacházíme v dalších obsahových
částech práce zajímavé a málo publikované informace. Autorka na základě excerpce 4
základních časopiseckých titulů ( proč není provedena charakteristika této pramenné
základny a tyto jsou "ukryty" jen do podoby téměř 230 odkazů Použité literatury?) přináší
řadu poznatků o dopadu Mnichova 1938, vytvoření protektorátu Čechy a Morava a reality 2.
světové války až do podmínek farmacie na okupovaném území. To je, domnívám se, důležitý
klad a přínos práce i když se čtenář musí vyrovnat s tím, že autorka tzv. "skáče" z jednoho
problému na ostatní. Na první pohled a bez informace je také trochu nejasná funkce části 15
Biografie významných osobností ve vztahu k předmětné problematice diplomové práce.
Nicméně, každý počin v této oblasti budiž vítán!
Také část Závěr mohla daleko více těžit z předchozích uvedených faktů. Uvedené
nedostatky, ke kterým se řadí některé drobné chyby - např. odkaz 10, název části 8/3,
zkomolení textu na s. 57 - zbytečně sráží celkovou úroveň práce, která obsahem, tématikou
a v některých pasážích i výkonem autorky, má ambice daleko větší.
Celkově lze konstatovat, že studentka Barbora Vašatová ve své diplomové práci prokázala
schopnost samostatné práce s literaturou a prameny a přes uvedené nedostatky (žel!)
dovedla splnit základní avizovaný cíl práce - zachytit hlavní momenty, dopady a důsledky
tragických událostí let 1938 - 1939 do oblasti farmacie. Lze proto souhlasit s obhajobou
předložené diplomové práce.

Dotazy a připomínky: Navrhuji, aby se studentka Vašatová v rámci obhajoby diplomové
práce vyjádřila k problematice:" Ekonomické aspekty a sociální rysy života v Protektorátu
Čechy a Morava, fungování zdravotnictví".

Celkové hodnocení: dobře, k obhajobě: doporučuji
V Hradci Králové dne 28.5. 2014
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