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Ve své práci G. Markovičové předkládá užitečný souhrn informací o rostlinách 
v Athavavédu. Vzhledem k excerpci stanovených informací k jednotlivým rostlinám je 
práce poměrně dlouhá, avšak představuje ucelený soubor dat pro poznání jedné 
stránky materielní kultury spjaté s tímto textem. 

V úvodu autorka stručně shrnuje cíl práce, charakterizuje zdroje, ze kterých čerpala, 
a ve stručnosti informuje o textu Atha rvavéd u , jeho vzniku, autorství a obsahu (str. 6-
7). Autorka měla za úkol zaznamenat výskyty jednotlivých rostlin v textu, uvést 
původní kontexty a jejich překlady a shrnout jejich základní charakteristiku, 
botanickou identifikaci (včetně názvů rostlin ve vybraných indických jazycích), a také 
jejich použití. Tyto informace měla získat z jednotlivých uvedených zdrojů a ponechat 
je v originálním znění, aby bylo možné je použít pro databázi Pandanus. 

Práce je rozdělena na tři nestejně obsáhlé oddíly. Podstatnou část práce zaujímá 
první oddíl, kde jsou seřazeny identifikované rostliny (str. 8-72). Menší část zaujímají 
synonymické názvy rostlin (str. 73-77) a názvy neidentifikované, celkem 10 rostlin 
(str. 78-90). 

Problémy jsou částečně drobného technického rázu. Na str. 7 čteme 'Bhrgusovia' i 
když vedle je správný tvar bez anglického plurálového sufixu 'Bhrguov'. Seznam 
zkratek je uveden za obsahem, ale jen jednu z uvedených knih uvádí autorka 
s plným bibliografickým údajem a zařadila ji také do seznamu literatury na konci 
práce. Mezi zkratky však nezařadila zkratky používané v citacích z jiných autorů 
(především zkratky sanskrtských textů), což je v případě takovéto práce velice 
žádoucí. 

Vážnější věcí je to, že autorka některé citované pasáže ne zcela pečlivě opsala ('is 
large' - str. 9; 'dyspepsia~latulance' - str. 12; the Imlnches, leaves - str. 17), 
v citacích slovníku Moniera Williamse nedodržuje kursivuani další grafiku, např. s.v. 
asvattha m. (&.''tl under which horses stand) .... rf~1f .... ntl) m. piti. of a 
people - p. 20 (včetně dlouhého B, a také mezery před čárkou a po tečce) apod. 1 Asi 
bychom mohli pokračovat. Proto doporučuji práci před konečným předáním pro 
databázi důkladně překontrolovat a doplnit, jinak nebude pro stanovený účel 
použitelná. Také seznamy ostatních indických názvů, byť se jedná o citace, bude pro 
účely databáze potřeba převést do standardního přepisu. 

Přes tyto formální výhrady, z nichž některé jsou z hlediska účelu práce velice 
zásadní, doporučuji práci k o ~bě. 
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1 Chybná místa jsou překryta barevně, áby byla zřetelná. 


