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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  
Mgr. Bohdana Divišová, PhD. 
Datum: 27.5.2019 
 

Autor: Karolína Tamara Buřičová 
 
Název práce: 
Jedy a empirie v renesanční medicíně 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Vypracování komplexní rešerše ohledně zkoušení jedů v období renesance, 
pochopení tehdejší motivace pro testování jedů, reflexe role smyslového a 
rozumového odůvodnění účinků při experimentech. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je rozdělena do dvou hlavních tematických bloků, z nichž každý je dále členěn 
na jednotlivé podkapitoly. Nechybí úvod, závěr, povinný seznam literatury a přílohy. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Citace jsou formálně správně, nicméně pro práci tohoto typu by byl vhodnější citační 
formát užívaný v historických studiích. Pokud se po celostránkovém textu objeví na 
konci jména tří autorů, nelze odvodit, kolik textu či názorů bylo vzato z každého 
jednotlivého autora a dohledání je pak dost obtížné. 

V soupisu použité literatury postrádám jméno významného historika W. Eamona, 
který se empirií a autory empirických léčiv zabývá ve většině svých prací.  

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Nejslabší stránkou formální podoby (kromě několika zanedbatelných překlepů a 
gramatických chyb) je jazyková úroveň. Studentka evidentně leckdy příliš doslovně 
překládala věty z cizojazyčného podkladu, přičemž občas výsledná podoba věty 
nedává smysl a je otázkou, zda ona sama porozuměla smyslu původního textu. 
Příkladem může být skloňování slova „arkana“ (tvar mn.č. od slova arcanum) podle 
ženského vzoru. (s.19) 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Studentce se podařilo pochopit lékařský systém panující v raném novověku a popsat 
dobovou atmosféru, pohled prostých lidí i akademicky vzdělaných odborníků na jedy 
a jejich využití. Předsevzetí vypracovat komplexní rešerši ovšem muselo nutně 
zůstat nesplněno. Vypracování komplexní rešerše ohledně zkoušení jedů v období 
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renesance je cíl, na jehož reálném splnění by musel dlouho pracovat tým zkušených 
odborníků a není v silách jedince. Přesto se studentka v časových mezích i mezích 
svých schopností vyrovnala s tímto úkolem vcelku úspěšně. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Jakým způsobem by autorka vysvětlila své tvrzení o raně novověkých lékařích ze 
str. 22: „Lékaři se učili, jak pozorovat puls, vyšetřovat moč či odhadnout diagnostiku 
pomocí celkového vzezření pacienta“, a proč spojuje tento přístup zrovna 
s Paracelsem? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis oponenta: 
Mgr. Bohdana Divišová, Ph.D. 
 
 

 


