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Práce je: rešeršní
a) Cíl práce je: splněn dostatečně
b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá
c) Zpracování teoretické části: dobré
d) Popis metod: dobrý
e) Prezentace výsledků: dobrá
f) Diskuse, závěry: dobré
g) Teoretický či praktický přínos práce: dobrý
Případné poznámky k hodnocení: Domnívám se, že práce splnila základní avizovaný cíl, byl
vytvořen příslušný archivní inventář.Výsledek je, vzhledem k tomu, že autor je ve vztahu ke
zpracovávané problematice, více méně poučeným laikem,přijatelný. Situaci poněkud ulehčilo
převzetí metodiky z podobné práce diplomantky Peřinové z roku 1993. K práci lze vznést
některé připomínky jak obsahového, tak formálního charakteru. V kapitole 2 a 3, které jsou
věnovány Rozvojovému lékárenskému středisku je vzhledem k masivně využívanému
informačnímu zdroji " Zprávy rozvojového lékárenského střediska" patrné podlehnutí náplni a
dobovému duchu této tiskoviny( např. s. 14 -15, navíc návaznost textu obou stran je
problematická, na stejné straně práce však najdeme i dosti neuctivý vzkaz čtenáři-" viz.
tabulka na konci kapitoly" Vzniká otázka, která? Pro potřeby a účel diplomové práce chybí
dost podstatná záležitost - přílohy a názornost. Dobové návrhy lékárenského nábytku,
piktogramů apod. by práci dokumentačně posílily. Některé problémy v práci uvedené nejsou
dostatečně objasněny. Navrhuji, aby se k nim autor vyjádřil v rámci obhajoby diplomové
práce.
Dotazy a připomínky: Otázky k obhajobě: 1/ jaké nároky na prostorové uspořádání a
vybavení lékáren vzešly do 19 století, čím byly ovlivněny? 2/ Jak byla řešena otázka
publikací a periodik ze sledovaného fondu? 3/ Jak činnost Rozvojového lékárenského
střediska(RLS) ovlivnila unifikaci lékáren.( byly tyto snahy patrné někdy v minulosti?) 4/ Byla
v činnosti RLS řešena ochrana vzácných interiérů lékáren? 5/ Jak naložit s archiváliemi
týkajících se dnešního území Slovenské republiky?

Celkové hodnocení: velmi dobře, k obhajobě: doporučuji
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