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Petra Bereczová si pro svou bakalářskou práci vybraIatéma, kterým evidentně propojuje své

dva odborné zéýmy, totiž profesionální vďbu historických studií s dlouhodobým sledováním

problematir.y uoaý a tectrniky, speciálně pak lékařství. Námět, který autorka řeší, se týká

predevsím tií epidemií obdobi střódověku á novověku - moru, syfilis a varioly. Všechny tyto

nemoci kulminóvaly ve svém působení v moderní době, a právě proto si autorka klade mimo

jiné za ci1.. ,,poukčtžat na obrivslq, pokrok, který lidstvo v oblasti téčení učinilo. " Ve smyslu

zaměŤeniBP i výčení jejího cíle považuji zvolené téma za vhodné a účelné'

Z hlediska obsahového je práce Petry Berczové velmi solidní interpretací dostupných

literárních zdrojů i poznatků )iskan;;ch i odborném tisku a v neposlední řadě metodou oral

history' Strukturu práce, své infoim aění zdroje i dílčí cíle badatelského úsilí autorka

přesvůdčivě analyzuje v úvodu BP. Petra Bercczová se orientuje na historický vjruoj nemocí,

jejich popis v pramenech, rizné schopnosti a metody jejich diagnózy, a především na léčbu

v minulosti v kontrastu se současnou medicínou. Celek, který předk\ádá, představuje sice

v jistém slova smyslu očekávanou kompilaci, avšak kompilaci zqimavě uspořádanou

v přehledném autorském systému. Výběrem osobností českých lékařů, kteří měli významný

podíl na vymýcení některých světových epidemických onemocnění, např' MUDr' K' Rašky či

MUDr. D. Slonima a daíších, dokládá autorka svůj odborný nadhled a velmi chvályhodný

úsudek.
Bakalářská práce Petra Bereczové představuje zajimavý tvaI, v němŽjsou fakta súspěchem

Íazena a strukturována jak chronólogicky, tak iématicky. Tento kvalitní výstup připisuji

především důsledné *.todi""' vyuŽiú rflzných forem práce se zdroji a v neposlední řadě

óvidentnímu osobnímu zaqetí tématem jako takovým

Z hletliska formálního obsahuje práce všechny poŽadované náležitosti v míře uspokojivé'

Poznámkový aparátje účelný, siudijní literatura a pÍameny představují celek reprezentativní'

obrazové přílohy jsou vhoáně ilustrativní, dokládají schopnost autorky zďůraznit detail

v předložené syttéze.

otátzka autorce: Ve své BP konstatujete na několika místech své nadšení z pokroku

medicíny. MůŽete vybrat a říci, jaké oljevy posledních dvou staletích jsou tedy pro Vás

v lékařství těmi nejdůležitějšími?

Bakalářská práce Petry Bereczové je kvalitním završením vysokoškolského studia, proto ji

doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné'
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