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Zpracování tématu představuje velkou výzvu a jistě není jednoduchým úkolem. Vyžaduje vedle 
komplexní znalost arabštiny, obstojnou orientaci v historické, religionistické i vědní problematice. Jde tedy 
o typický interdisciplinární výzkum předpokládající rozsáhlou a důkladnou práci s pramenným textem. Tím 
pro autorku byla část Ibn Chaldūnovy předmluvy k jeho dějinám týkající se alchymie. Tento významný autor 
a politik 14. století je díky svému, na svou dobu velmi typickému, vědnímu rozsahu velmi obtížným tématem 
ke zpracování a lze ocenit, že se Markéta Havlová osmělila ho zpracovat. Výsledkem je sice rozsahem 
dostačující nicméně zpracováním rozporuplná studie.  

Ta se skládá z úvodu, závěru a pěti kapitol, které sice mohou působit logicky, nicméně jejich obsah 
tuto výchozí představu vyvrací. Již v první kapitole, nazvané alchymie, je zřejmé, že autorčin metodický a 
metodologický základ není jasně stanoven a není dostačující. Pro práci samotnou totiž není důležité, co je to 
alchymie, jaká je arabská literatura o alchymii a alchymie v al-Andalusu (ne Andalusii!) a Maghribu, ale jak ji 
Ibn Chaldún chápe, jak si ji definuje a kam ji ve své vědní klasifikaci umísťuje. Poté, když je tento princip 
nadefinován, lze jet teritoriálně/tématicky/chronologicky a ukázat, čím byl tento jeho koncept ovlivněn, 
případně jak jiní autoři alchymii chápali. V současné podobě má čtenář problém vůbec rozumět tomu, 
k čemu v další práci informace, zpracované spíše popisně, jsou. Absence metody a jasně definovaných cílů 
práce a jak jich autorka chce dosáhnout, je však již patrné z úvodu práce.  

Druhá kapitola začíná líčením života Ibn Chaldúna, nicméně v této podobě (víceméně vytáhlé z EI2 
a od Ivana Hrbka), je naprosto zbytečná k textu práce, navíc plná faktografických chyb a omylů. Naopak, co 
zde chybí, je důkladné zmínění Ibn Chaldúnových účitelů, z nichž mohl čerpat poznatky o alchymii, jako 
např. al-Šaríf al-Tilimsání, či později okrajově zmiňovaný Abú l-Baraktát (ne Barakár !) al-Balafíqí. Za 
přijatelnou kompilaci lze pokládat zbylou část 2. kapitoly, jakkoli zde je patrných několik zcela zásadních 
technických nedostatků autorky, jako např. citace studie v celém jejím rozsah, přičemž informace 
parafrázuje/překládá z jedné konkrétní strany (např. pozn. č. 80 a 81, ve skutečnosti jsou ze strany 77 dané 
studie). Tento nedostatek prostupuje celou prací. 

Třetí kapitola je víceméně parafrázovaný komentovaný překlad dvou kapitol Ibn Chaldúna o 
alchymii. Zde je patrné, že autorka by potřebovala vzhledem ke komplikovanosti tématu další podrobnější 
studium. To lze vidět například u autora z bodu 3.5, který se nejmenuje Ibn Ra’s nýbrž Ibn Arf’a Ra’s (nebo 
též Ra’su). Na to, že s ním později pracuje v kapitole čtvrté a cituje ze studie, která má jeho správné jméno 
v názvu, je to překvapující. Na téže straně (19) autorka ukazuje na problémy se svým pramenným textem, kdy 
uvádí, že „že al-Ghazzālī se  alchymii  sám  nevěnoval,  nejspíš  kvůli  svým zaměřením na vznešenější vědy, a 
proto veškeré své názory převzal i s chybami od svých předchůdců.“ Text, parafrázuje na základě 
Rosenthalova překladu, kde se uvádí „al-Ghazzali's lofty perceptions would not have permitted him to study, 
or, eventually, to adopt the errors of alchemical theories.“ Což, jak vidíme, je zcela něco jiného. V této části je 
podobných chyb ve jménech autorů celá řada, až je to zarážející. Navíc se zde nabízí otázka, do jaké míry byl 
pramený text přeložen a pochopen správně.  

Ve čtvrté kapitole je znovu obtížné si dovodit, proč některé části v práci jsou. Jde o zcela zásadní 
problém celé práce, kdy části o autorech, kteří se sice v Ibn Chaldúnovi nacházejí, nejsou jakkoli navázáni na 
jeho text a už vůbec ne na jeho pojetí středověké vědy, jak by se případný čtenář mohl těšit z názvu a abstraktu 
práce. Analýza obou básníků, s ohledem na výše zmíněné chybné jméno Ibn Arf’a Ra’se, má charakter 
odborné práce a společně s druhou částí druhé kapitoly představuje v zásadě přijatelný odborný text. 
Kapitola pátá by měla být spíše kapitolou první. Autorka se zde opakuje a teprve zde se dostává 



k nejzajímavější části Ibn Chaldúnova díla, dopisu Ibn Bišrúna. Základy odborné práce pak autorka prokazuje 
i v závěru, jehož největším nedostatkem je to, že v úvodu vlastně nedefinuje, čeho se chce dobrat, tj. je složité 
z toho činit nějaký závěr.  

Slovo základy je však nesmírně důležité v mém hodnocení, neboť autorka sice napsala práci, kterou 
lze v zásadě akceptovat, nicméně díky zcela nevyhovujícímu úvodu s absencí cílů, pouze popisné heuristice,  
i nejasné metodě a metodologii se ji nepodařilo více. Za neúplnou lze považovat i použitou literaturu (o 
pramenech raději pomlčím), kde i kratší rešerše oponenta dokázala, že pro řadu věcí existuje aktuálnější, 
nebo vůbec nějaká, dostupná literatura (např. pro Ibn Chaldúna v Egyptě práce Matthewa Melvin-Koushkiho 
In Defense of Geomancy, či pro „neexistující“ pokračovatele studie Nicholase G. Harrise o Izz al-Dínovi 
Aydamirovi al-Džildakím etc.). Rovněž bych čekal, že přinejmenším obě kapitoly o alchymii budou citovány 
přímo z kritické arabské edice a ne překladu. Zde mě zarazila volba, na některých místech, použité edice, kde 
autorka vycházela ze starého vydání, přičemž jsou snadno dostupné dvě moderní A. Cheddadiho nebo I. 
Šabbúha, s nimiž se ta citovaná v textu nemůže ani na míle daleko měřit. Charakter zvolené edice přece 
zásadně ovlivňuje výslednou podobou analýzy a dnes je dobře známé, kolik chyb se v předchozích vydáních 
nachází a že mohou až zcela zásadně změnit celou interpretaci daného textu.  

Práce navíc obsahuje celou řadu faktografických chyb, někdy až banálních (anglicky psaný Ishaq 
opravdu není Išaq mezi mnoha jinými), chyb v přepisech či jazykových. K přepisu bych podotkl, že tabulka 
v úvodu je sice vhodnou pomůckou, nicméně z ní vypadlo jedno písmenko pro celou práci zásadní: qáf neboli 
q. To zřejmě zapříčinilo, že práce není o Muqaddimě ale neexistující Mukaddimě.  

Přes všechny výhrady práce splňuje požadavky stanovené v příslušných předpisech, lze ji doporučit 
k obhajobě, nicméně ji nelze hodnotit jinak než dobře. 

 
V Praze, dne 7. června 2021 PhDr. Josef Ženka, Ph.D. 
 


