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CÍL PRÁCE 
Cílem práce mělo být " ... zhodnotit Jesseniem převypravenou pitvu z hlediska úrovně 
tehnejších anatomických znalostí." (s. 4). O částečném splnění tohoto úkolu lze uvažovat 
v úmorných pasážích věnovaných převyprávění Jesseniova stěžejního spisu Anatomie Pragae 
(s. 15-39), o opravdovém hodnocení po staveném na znalostech o stavu lékařství na přelomu 
16. a 17. století nelze uvažovat. Totéž se týká případného hodnocení Jesseniovy osobnosti. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ 
Práce je rozdělena do čtyř značně nevyvážených kapitol. Po Úvodu (který ovšem úvodem 
není, viz s. 4-7) nalézáme v práci (s. 8-12) povrchní nástin vývoje anatomie takřka "od 
pravěku k dnešku". Zde není navíc vůbec jasné, zjakých zdrojů autor vycházel, 
v poznámkovém aparátu ani na jiném místě práce není citována jediná relevantní zahraniční 
příručka k dějinám lékařství, pro Čechy chybí např. (sic!) základní přehledové dílo 
P. Svobodného a L. Hlaváčkové Dějiny lékařství v českých zemích z roku 2004. 

V následující kapitole nejprve nalézáme na s. 13-14 povšechný nástin pražské pitvy 
z roku 1600 a poté konečně (s. 15-39) rozbor či spíše převypravování Jesseniovy Anatomie. 
Zde autor nesporně zužitkoval vlastní medicínské znalosti, otázkou je, jaký je přínos např. 
rozsáhlých čistě lékařských (anatomických) exkurzů R. Pondě1íčka pro historické bádání. Na 
mysli však opět tane otázka, odkud vlastně autor čerpá poznatky o dobovém stavu medicíny. 

Kapitola 3. (s. 40--46) nesmyslně zařazená až na konec práce obsahuje Jesseniův 
životopis, který (pozdě) osvětluje některé informace z předchozího líčení a konečně i autorův 
pokus o jakési zhodnocení studovaného spisu (s. 43--46). 

Třešničkou na nepovedeném dortu je kapitola 4. (s. 47--48), ve které se autor 
z neznámých důvodů rozhodl zabrousit do sféry "historické paměti". Výsledný ani ne 
dvoustránkový útvar zmiňující román (Kornerovo dílo ovšem autor používá i na jiných 
místech de facto jako odbornou literaturu) a seriál Lékař umírajícího času, jména ulic, vlaku, 
univerzity, pamětní síň atd. ovšem spíše než cokoliv jiného dokládá autorovu bezradnost. 

FORMÁLNÍ ÚPRA VA 
Bakalářská práce R. Pondělíčka postrádá řadu elementárních formálních náležitostí 
kvalifikačních prací. V práci není zejména zařazen obsah (číslování jednotlivých kapitol je 
navíc nesmyslné Úvod je označen číslicí jedna a za ním následuje znovu kapitola I.) a seznam 
použitých pramenů a literatury, což považuji za závažný nedostatek. Stejně tak chybí 
standardní hodnocení dosavadního stavu bádání - namísto toho autor povrchně charakterizuje 
některá užitá díla a úsměvně hodnotí jejich autory v prazvláštním Úvodu, který zároveň 
obsahuje několik poděkování ajiž zmínění vymezení cílů (nikoliv ovšem metod) práce. 



Autor v práce nekoncepčně (vysvětlení na s. 5 absolutně neobstojí) kombinuje dva 
typy odkazování (poznámky pod čarou a na konci práce) a to až do absurdní podoby 
poznámek uvnitř poznámek (s. 22, 32). 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

Práce R. Pondělíčka vykazuje celou řadu hrubých formálních i obsahových vad. Je zcela 
nekoncepční a zmatená. Nejsou jasně vymezeny cíle autorova studia, není užita relevantní 
literatura, není ani jasné, k čemu vlastně dospěl. Nejcennější pasáží práce je komentovaný 
popis pitvy (resp. Jesseniovy Anatomie), kde autor využívá své lékařské znalosti. 
Z provedeného rozboru a hodnocení Jesseniových názorů však nic zajímavého nevyvozuje. 
Zbytek práce je povrchní kompilací, autor neví, co s nastudovanými informace, jak je utřídit a 
sumarizovat. 

NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

V případě vynikající obhajoby lze práci s maximálními rozpaky klasifikovat DOBŘE. 

V Praze, 1. září 2009 

PhDr. Klára Woitschová 


