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Práce je: heuristická
a) Cíl práce je: zcela splněn
b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá
c) Zpracování teoretické části: velmi dobré
d) Popis metod: - práce heuristická
e) Prezentace výsledků: výborná
f) Diskuse, závěry: výborné
g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný
Případné poznámky k hodnocení: Práce se zabývá vývojem cen léčiv a léčivých přípravků
v meziválečném Československu a Protektorátu Čechy a Morava. Snaha o stručnost první
kapitoly, popisující situaci tehdejší farmacie, je chvályhodná, občas ale vede k matoucím
nebo chybným formulacím, např. vysvětlení příčin rozdílné legislativy v Českých zemích a na
Slovensku (s. 9), situace farmaceutického školství v 19. století (z textu nevyplývá, že
zmíněný návrh reformy nebyl prosazen, s. 11), popis založení a stěhování Ústavu pro
zkoumání léčiv (s. 14 a 15). Ve druhé kapitole by pro snazší pochopení bylo vhodné stručně
popsat principy cenotvorby léčiv a léčivých přípravků v tomto období. Třetí a čtvrtá kapitola,
těžiště práce, podávají přehled sazeb a ceníků vydaných v jednotlivých letech a vývoj cen
vybraných léčiv a obalového materiálu, včetně jeho grafického znázornění. Zde mohla být
zařazena také tabulka přehledně shrnující cenové předpisy zmíněné v textu. Závěr,
obsahující i překvapivá zjištění, stručně shrnuje vývoj cen léčiv a lékárenských sazeb ve
sledovaném období a jeho příčiny. Autorka prostudovala množství relevantních pramenů a
prokázala schopnost zjištěné skutečnosti vhodně interpretovat a vyvodit z nich patřičné
závěry. Ty mimo jiné přinášejí zpřesňující pohled na často idealizované prvorepublikové
lékárenství. Doproučuji publikaci výsledků v odborném tisku a pokračování studia této
problematiky např. formou rigorózní práce.
Výhrady lze mít k jazykové a terminologické úrovni práce díky řadě gramatických,
pravopisných a názvoslovných chyb a nejasností. Chybně je Ph.Mr., strany úlev požívajících,
Protektorát Čech a Moravy. Vhodnější by bylo, kromě doslovných citací, použít termín
"oficinální" místo "oficinelní", vyskytující se v textu navíc i jako "officinelní". Stejně tak kromě
výskytu v názvech sazeb by bylo vhodnější použít výraz "lékopisu" místo podle současných
pravidel chybného "farmakopoei". Termíny lék, léčivo(a), léčivý přípravek jsou používány

promiskuitně, není vždy jasné, jakou farmaceutickou kategorii označují (např. s. 10).
Pravopis a skloňování latinských názvů léčiv v kapitole 3 a 4 obsahují mnoho chyb, použití
názvů českých by bylo jistější.
Dotazy a připomínky:
1) Co znamená pojem "oficinální"? Okdud čerpáte informaci, že značí léčiva vázaná na
lékařský předpis?
2) Vysvětlete prosím pojem "retaxátor".
3) Uveďte paralely nebo rozdíly cenotvorby magistraliter léčivých přípravků v období 1.
republiky a v současnosti.
Celkové hodnocení: výborně, k obhajobě: doporučuji
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