
Posudek na závěrečnou práci Petry Bereczové:

,,Středověké epidemie"

Autorka bakalářské práce si vybrala smutné, ale také závažné téma. Cílem bylo
představit jednotlivá onemocnění, pohled na danou nemoc ucelit historicky, ale také

částečně lékařsky. Po prostudování musím hned v úvodu konstatovat, že tohoto cíle bylo

dosaženo nejen z hlediska historických souvislostl ale také z oblasti medicínské vědy. Práce

konkrétně poukazuje na obrovský pokrok, který lidstvo v oblasti léčení učini]o. Ve své práci

vycházela autorka především z odborné literatury, a to jak historické, tak lékařské. Výborně
pracovala se zdroji informací z obou oblastí. Kladně hodnotím i vyuŽití metodiky orální
historie v praxi. Autorka kontaktovala několik lékařů a zajistila si s těmito odborníky
konzultace' Témata jejich rozhovorů se týkala zejména dnešními způsoby léčby, s důrazem
na moŽná rizika, která i pro dnešní společnost nadále platí.

Bakalářská práce je přehledně zpracována do čtyř základních kapitol, dle vybraných

epidemií. Tím je čtenáři předkládán přehledný a stylově čistý text umožňující lehkou

orientaci v této závažné problematice. Celý text je koncipován nejen jako historicko-
medicínské ohlédnutí, ale i jako varování před možnostmi rozšiřování některých chorob
v současnosti. Při postupném čtení bakalářské práce bylo pro mne velice zajímavé i
podnětné pozorovat, jak autorka vhodně čtenáři předkládá jaký úctyhodný pokrok lidstvo v
léčbě udělalo za pár set let' Ať už šlo o fenomenální objev Alexandra Fleminga, nebo
vakcinace Edwarda Jennera proti neštovicím, která zachránila miliony životů, či Ehrlichovy
výzkumy syfilidy. Tento výstup předložené práce k oponentuře považuji za velmi přínosný,
protože tyto léčebné metody dnes lidé povaŽují za naprostou samozřejmost, ale již nevidí to
bezmezné úsilí, které bylo vynaloženo na to, abychom těchto výdobytků mohli užívat. Nebýt
odhodlaných lékařů a vědců,(jak v závěru píše autorka) možná bychom dnes stále proŽívali

muka, která okusili naši předci.
Jak již bylo napsáno v úvodu cíl bakalářské práce byl naplněn, obsahové zpracování

daného tématu je na velmi dobré úrovni, formální úprava odpovídá standardu. Práci

hodnotím jako velmi zdařilou, doporučujiji k obhajobě.

Navrhuji hodnocení: -výborně-

K obhajobě prosím diplomantku, aby přiblížila možnosti prevence k zabránění návratu

některých epidemií.
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