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posudek vedoucího práce

Přepracovaná verze bakalářské práce Martiny Beránkové se zaměřuje na konfrontaci lékaři 

doporučených a ve skutečnosti konzumovaných potravin na šlechtických dvorech pozdního 

středověku, kterou autorka založila na komparaci vybraných písemných a hmotných pramenů 

z archeologických výzkumů.  

Práce se rodila těžko. Autorka měla velkou snahu zlepšit původní text, pravidelně docházela na 

konzultace, obtížně se však vyrovnávala s deficitními znalostmi v oblasti heuristiky a 

metodologie historické práce. Na jedné straně je třeba ocenit přehlednou strukturaci práce 

s jasně vymezenými výzkumnými otázkami, na straně druhé je nutné upozornit na nedostatečné 

vymezení kritérií při výběru pramenů, která by zřetelněji odrážela autorčin záměr formulovaný 

ve výzkumných otázkách. Z ryze kvantitativního hlediska je počet 11 použitých písemných 

pramenů nesporně dostatečný; problém spíš spočívá v jejich reprezentativnosti. Z textu není 

dostatečně zřejmé, proč Beránková do výběru pozdně středověkých pramenů zahrnula i texty 

z 16. století a naopak některé z hlediska tématu relevantní prameny 14. a 15. století opomněla.  

Aby autorčino konstatování rozporu ve výpovědích písemných a hmotných pramenů v otázce 

skladby jídelníčku mělo jistou platnost, bylo by zapotřebí opřít se o seriózní výběr pramenů a 

vyhnout se nahodilostem. Jediným jasně formulovaným kritériem je jazyková nevybavenost 

autorky, která Beránkovou nutila vybírat si pouze česky psané texty. Latinské prameny zná jen 

ze sekundární literatury, což ale u bakalářské práce nepovažuji za zásadní nedostatek. 

Zmíněná nedostatečná heuristika je jistě jedním z důvodů, proč se o závěry, k nimž autorka 

dospěla, nelze spolehlivě při dalším bádání opřít. Na druhé straně přepracovaná verze splňuje 

na rozdíl od původní všechny formální náležitosti; autorka v ní prokázala, že umí kriticky 

pracovat s použitými prameny a je schopna je zasadit do širšího kontextu. Z uvedených důvodů 

doporučuji hodnotit bakalářskou práci Martiny Beránkové známkou dobře.  
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