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Kateřina Krupková si pro svou bakalářskou práci zvolila netradiční téma věnované počátkům studia 

biologie na Karlově univerzitě ve 14. století. Zaměřila se především na postavu M. Klareta a na jeho 
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přínos pro vznik české terminologie v oblasti zoologie. Spojila tak své dva studijní obory, dějepis a 

biologii, což je velmi žádoucí.  

Krásné téma, jakým zoologie v díle M. Klareta bezesporu je, se však ukázalo jako značně 

obtížné, zejména pro studenta bakalářského studia. Základní problém představoval fakt, že autorka 

pracovala převážně se sekundární literaturou a originální Klaretovy texty měla k dispozici pouze 

v překladu do češtiny. Takže nestudovala Fyziologář ani jeho další spisy věnované zoologii, ale jen 

výběr z těchto děl shromážděný ve výboru nazvaném Ptačí zahrádka. To jí pochopitelně 

komplikovalo přístup k informacím a ztěžovalo uchopení celého tématu.   

Svou práci pojala Kateřina Krupková široce. Při svém líčení postupuje od obecného ke 

konkrétnímu, v tomto případě od vzniku a postavení univerzit ve středověkém světě, přes 

problematiku Karlova učení až k osobě M. Klareta a k jeho dílu. I když vychází z relevantní literatury, 

nedaří se jí pojmout tuto komplikovanou látku v její komplexnosti a výsledný text nelze označit než 

jako značně zjednodušený. Problém představuje i jistá literární těžkopádnost, která ke kvalitě 

předložené práce nepřispívá.  

Přínosné jsou naopak pasáže věnované zoologii, konkrétně popisu ptáků a jejích vlastností 

v díle M. Klareta, zde autorka shromáždila řadu zajímavých informací o středověké výuce zoologie a 

podařilo se jí alespoň zčásti odkrýt Klaretovy pedagogické záměry v této oblasti. Zajímavé jsou i 

poznatky shrnuté v kapitole věnované odkazu M. Klareta dnešnímu názvosloví. 

Jako celek splňuje studie Kateřiny Krupkové požadavky kladené na bakalářskou práci a lze ji 

doporučit k obhajobě. O závěrečné známce rozhodne výkon defendentky  u obhajoby. 
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