
Oponentský posudek na diplomovou práci 

Bc. Babeta Jurámiková: Václav Trnka z Křovic - lekár naprieč monarchiou

Práce se zabývá osobností lékaře Václava Trnky z Křovic a jeho působením jako profesora 

anatomie na nově založené lékařské fakultě v Uhersku. Hlavním těžištěm práce je Trnkovo 

působení jako profesora anatomie v Trnavě, Trnkova odborná činnost a jeho následné působení po 

přesunu univerzity do Budína a Pešti. Trnkova díla i jeho osobnost jsou vykládány v kontextu 

dobových osvícenských reforem univerzitního vzdělávaní iniciované osobním lékařem Marie 

Terezie Gerardem van Swietenem a zároveň v kontextu osvícenské medicíny, která v sobě snoubila 

jednak principy humorální medicíny (mající tradici již v antice), jednak nový přístup k lékařskému 

vědění založeném na anatomii, klinických pozorováních, specializaci a profilaci jednotlivých 

lékařských oborů a s tím souvisejících lékařských témat.

Přestože existují starší práce (jež autorka vyčerpávajícím způsobem reflektuje), které se osobností a 

působením Václava Trnky zabývají, předkládaná práce je unikátní a přínosná především v tom, 

jakým způsobem využívá Trnkova odborná latinsky psaná pojednání k interpretaci dobové 

medicíny, porovnání poznatků dobové medicíny s poznatky současnými a rovněž k možným 

výkladům a motivacím Trnkova života samotného. 

 

Charakteristika práce

Přestože je práce biografického charakteru, neklade si za cíl vytvořit vyčerpávající pojednání o 

Václavu Trnkovi z Křovic. Jejím cílem je metodou fragmentární analýzy a precizní obsahovou 

analýzou Trnkových odborných prací vytvořit mozaiku Trnkova života a Trnkovým prostřednictvím

podat ucelený obraz osvícenského lékařského myšlení a prostředí v habsburské monarchii. 

Práce je přehledně rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola pojednává o původu Václava Trnky z 

Křovic, jeho raných studijních létech a pobytu ve Vídni. Druhá kapitola přehledně nastiňuje vývoj 

vysokého učení v Uhersku a zároveň rozebírá motivace a okolnosti vzniku lékařské fakulty v 

Trnavě. Součástí tohoto celku je rovněž stručný nástin „vývoje“ medicíny v novověku. Předmětem 

třetí kapitoly je přesun trnavské univerzity do Budína a Pešti. Čtvrtá kapitola pojednává o 

Trnkových zájmech a „mimolékařské“ činnosti jako například hudbě. Poslední kapitola práce, která 

zabírá více než polovinu textu, je věnována samotné analýze Trnkových odborných prací, které 

sepsal od konce svých studií až do své smrti. 



Hodnocení po stránce obsahové a formální

Babeta Jurámiková v předkládané práci dokázala, že velmi obratně analyzuje prameny a dokáže se 

skvěle vypořádat s dobovými odbornými latinskými texty. Za přínosný rovněž považuji výběr 

tématu, na němž autorka ukázala, že využití biografického žánru může být velice produktivní –  

prostřednictvím Václava Trnky autorka předkládá velmi přehledný a ucelený obraz osvícenské 

medicíny, fungování lékařského prostřední a těžkosti spojené s osvícenskou snahou o reformu 

zdravotnictví v habsburské monarchii. Za nejpřínosnější část předkládaného textu považuji poslední

kapitolu, kde autorka analyzuje Trnkovy odborné spisy. Kromě toho, že se jedná o téma v českém 

odborném prostředí naprosto nové, je pozoruhodné, co Babeta Jurámiková na textech ukázala. 

Z porovnání disertačních prací Trnky a jeho kolegů např. vytvořila argumentačně pevnou hypotézu 

o Trnkově nelehkém postavení po smrti jeho otce a okolnostech rychlého vzniku práce před jeho 

jmenováním profesorem anatomie na nově zřizované fakultě. Na Trnkových pracích rovněž ukázala

lékařské dobové diagnostické metody, terapeutické možnosti a především problémy, s nimiž se 

lékař 18. století běžně (a pro současníka někdy i překvapivě) střetával (malárie, tetanus, hemoroidy)

a jichž se zcela upřímně obával. Velmi přínosné je i srovnání dobových přístupů k tělu a terapeutice 

se současnou diagnostikou, klasifikací a léčbou. 

Přestože se tedy některým autorům mohlo zdát, že tento lékař a jeho spisy, nepřináší nic nového, 

Babeta Jurámiková dokázala (minimálně v historickém kontextu) naprostý opak. Přestože se Trnka 

pohybuje v mantinelech humorální teorie a neprovádí vlastní výzkum, byly jeho texty, jak dokazují 

i dobové recenze, přínosné svou strukturou, vybranými tématy a shromážděním i nejnovějších 

poznatků a terapeutických postupů k jím vybrané problematice (jako například v případě ischiasu).

K obsahu textu mám jen dvě v zásadě drobné připomínky. 

1) Je naprosto samozřejmé, že v daném typu kvalifikační práce není možné (a ani vhodné) podat 

obsáhlý výklad (raně)novověké medicíny (kapitola 2.2.1). Autorka vybrala některé důležité 

mezníky, které souvisí s tématem její práce, respektive s tématy, které propojují (raně)novověkou 

medicínu (počátek mikroskopie, humorální teorii), Trnkův odborný zájem (humorální teorii v 

diagnostice a terapeutice) a současnou medicínu (např. bakteriologii a s tím související potřebu 

znalosti mikroskopie). Tyto nabídnuté linie mi přijdou velmi produktivní a přišlo by mi proto 

užitečné tyto možné spojitosti více narativně propojit a naopak upozadit některé informace, které 

jednak někdy zavání lehkou nepřesností (Galén a krevní oběh, samoplození apod.), jednak na mě v 

plynulosti práce působí, byť pouze lehce, rušivě. Představení souvislostí a návazností na starší 

lékařské poznatky mi přijde velmi užitečné, nejsem si jen jistá zvoleným „klíčem“ pro výběr autorů 

a poznatků. Odkazoval se například Trnka na zmiňované autory (Kircher, Swammerdam)? Využíval

zmiňovaný mikroskop? 



2) Přestože se autorka snaží jasně vymezovat rozdíl mezi dobovou a současnou medicínou, u 

několika pasáží není rozlišení zcela jasné a pro čtenáře neznalého dobové medicíny by mohlo být 

lehce zavádějící. Jedná se např. o pasáž týkající se možných příčin střídavých horeček (malárie). 

Str. 82 „Ide o obdobie opätovnej reinfekcie a čas najvyššieho výskytu komárov“, kde by čtenář 

mohl nabýt dojmu, že spojitost mezi komáry a horečkami byla lékařům běžně známá. Obdobný 

problém jsem pak měla v případě spojování diabetes a úplavice – vyskytovala se pod pojmem 

diabetes např. i průjmová „varianta“ onemocnění?

Po formální stránce neshledávám žádný problém. Práce je přehledně strukturovaná, badatelské 

otázky jsou jasně a výstižně formulovány, stejně jako závěry vzešlé z výzkumu. Argumentace je 

plynulá a přesvědčivá. Velmi pozitivně hodnotím stylistickou úroveň práce. 

Závěrečné hodnocení: 

Babeta Jurámiková v diplomové práci výstižně formulovala badatelské pole a otázky související s 

výzkumem. Dokázala, že ovládá heuristiku, je schopna tvůrčím způsobem využít jazykově složité 

prameny a velmi vkusně a plynule formulovat text. Dle mého soudu odpovídá práce Babety 

Jurámikové všem požadavkům kladeným na tento typ kvalifikační práce. Doporučuji proto práci k 

obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.
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