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 Obecná charakteristika a přínos práce 

Předložená diplomová práce představuje vůbec první biografii lékaře českého původu, 

Jana Trnky z Křovic, činného mimo jiné na tehdy nově založené lékařské fakultě univerzity 

v Trnavě a poté v Pešti. Přináší jak zevrubnou analýzu Trnkových dochovaných děl, tak syntézu 

Trnkovy činnosti.  

 Autorka neměla k dipozici Trnkovu pozůstalost, která se zjevně nedochovala, přesto 

dokázala i z dílčích informací zrekonstruovat přesvědčivě poměrně ucelenou linii jeho života i 

díla (kapitola 1.). Podařilo se jí také shromáždit pravděpodobně převážnou většinu jeho spisů, 

které jsou dnes rozptýleny po různých archívech, včetně prací z doby vídeňského studia. Protože 

jde vesměs o spisy latinské a poměrně obsáhlé, musela se vypořádat s velkým množstvím 

jazykově, ale i odborně náročného materiálu, což zvládla s obdivuhodnou pílí a erudicí. 

Jednotlivým Trnkovým pojednáním, resp. problematice v nich obsažené, věnovala zvláštní 

podkapitoly (kapitola 5, oddíly věnované ischiasu, střídavé horečce, tetanu a cukrovce, 

hemoroidům + další drobnější práce).  

 Celek je zasazen do srozumitelného, komplexního rámce vývoje tehdejší medicíny i 

univerzitního života, který právě ve 2. polovině 18. století procházel dynamickými změnami 

(kapitola 2 – Pázmányho univerzita/trnavské vysoké učení a tamní působení V. Trnky; kapitola 3 

– přesun univerzity do Budapešti). Všechny tyto složité procesy dokázala dát B. Jurámiková do 

souvislostí.  

 Hodnocení po stránce obsahové: 

Protože své prameny i práci představovala kolegyně Jurámiková průběžně na 

diplomovém semináři a postupně zasílala ke konzultaci i jednotlivé části připravované práce, 

kterou i jako celek zaslala s předstihem, vše podstatné jsme měly čas probrat a případně 

korigovat. V této chvíli tedy nemám k práci připomínky.  



 Samotný text je vystavěn logicky a přehledně, a i přes náročnost a značnou odbornost 

zpracované látky napsán elegantně a čtivě. Jde o ucelenou a vyzrálou práci.  

 Hodnocení po stránce formální: 

Práce obsahuje všechny náležitosti vyžadované v odborném textu, poznámkový aparát je 

zpracován pečlivě, pravopisné ani gramatické chyby či překlepy se v textu téměř nevyskytují. I po 

stránce stylistické je práce nadprůměrná.  

Závěr: 

 Předloženou diplomovou práci kolegyně Jurámikové, která plně odpovídá nárokům 

kladeným na tento typ kvalifikační práce, považuji po stránce obsahové i formální za 

nadprůměrnou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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