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Alchymie v Ibn Chaldūnově pojetí středověké vědy 

Tématem bakalářské práce Markéty Havlové je pojetí alchymie jako středověké vědní 

disciplíny v kontextu díla Ibn Chaldūna. Významný polyhistor Ibn Chaldūn měl hluboké 

znalosti o většině tehdejších alchymistických směrů a tradic; jeho dílo se stalo důležitým 

zdrojem poznání mnoha aspektů každodenního života středověké islámské společnosti. 

Důležitým zdrojem těchto poznatků je jeho spis Mukaddima, který autorka této práce podrobila 

důkladnému rozboru. 

První kapitola bakalářské práce se zabývá tím, jak je alchymie vnímána v rámci arabské 

středověké literatury, především v oblasti Andalusie a Maghribu, která měla zásadní formativní 

vliv na Ibn Chaldūnovo vnímání alchymie i jiných okultních věd. Druhá kapitola se věnuje 

nejen životu Ibn Chaldūna a charakteristice spisu Mukaddima, ale i jeho vztahu k vědám, které 

dělí na vědy filozofické a vědy tradiční. Obsahem třetí kapitoly jsou Ibn Chaldūnovy zdroje 

k poznání alchymie, představující reprezentativní výčet osobností arabského středověkého 

myšlení. Čtvrtá kapitola zahrnuje přehled děl Ibn Chaldūnových předchůdců vztahujících se 

k alchymii. Jedná se o díla hodnotící alchymii jako užitečnou, ale i jako zcela nevhodnou či 

dokonce škodlivou vědní disciplínu (Ibn Sīnā). Pátá kapitola je věnována alchymii 

v Mukaddimě. Toto téma rozebírá Ibn Chaldūn ve dvou kapitolách – v první představuje její 

obecnou charakteristiku a popis, ve druhé se zabývá její zevrubnou kritikou. 

Bakalářská práce Markéty Havlové Alchymie v Ibn Chaldūnově pojetí středověké vědy 

představuje důležitý příspěvek k poznání arabského středověkého myšlení. Objasňuje vývoj Ibn 

Chaldūnova kritického myšlení, které se v oblasti alchymie opírá zejména o názory a argumenty 

Ibn Sīny a aṭ-Ṭughraʽīho, namířené proti alchymii. Ibn Sīnā vycházel z toho, že schopnost 

alchymistických přeměn je dána jen Stvořiteli a že prostřednictvím alchymistických postupů 

lze vyrobit pouhé napodobeniny. Aṭ-Ṭughraʽī tvrdil, že při transmutaci nedochází ke změně 

podstaty látky, avšak podle Ibn Chaldūna si neuvědomil, že taková proměna trvá velmi dlouho, 

a tudíž ji není možné pozorovat. 

Ibn Chaldūn je přesvědčen o tom, že alchymii je třeba odmítnout alchymii jako takovou, 

nikoli jen některé z jejich teorií (viz aṭ-Ṭughraʽī). Markéta Havlová velmi správně poukazuje 



na to, že se přiklání k závěrům Ibn Sīny v knize Kitāb aš-Šifāʼ, v níž Ibn Sīnā přirovnává 

alchymisty k podvodníkům. Ibn Chaldūn zdůrazňuje ve své argumentaci roli Stvořitele, jenž 

učinil drahé kovy vzácnými, aby je nebylo možné vyrobit či napodobit. K dalším důležitým 

konstatováním patří význam Ibn Chaldūnových úvah o alchymii v dobovém kontextu. Ibn 

Chaldūn tvrdí, že vědy jako alchymie jsou nebezpečné pro společnost, neboť alchymisté 

narušují její chod tím, že vyrábějí falešné zlato, které pak pouštějí do oběhu, což vede 

k devalvaci měny. 

Podněty k obhajobě: 

1. Vysvětlete pojem „tradiční vědy“ jako koncept arabského středověkého vědění. 

2. Zamyslete se nad provázaností jednotlivých tematických celků s přihlédnutím k roli 

a místu Ibn Chaldūna (např. 4.3. Poezie). 

3. Uveďte důvody jisté míry nevyváženosti rozsahu kapitol. 

Závěrečné stanovisko: 

Bakalářská práce Markéty Havlové Alchymie v Ibn Chaldūnově pojetí středověké vědy 

představuje původní studii vycházející z důkladné znalosti dostupných pramenů a odborné 

literatury. Splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k 

obhajobě. Navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm „velmi dobře“. 
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