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         Autorka předkládané práce si vybrala téma řádového lékárenství, přičemž původním 

záměrem byl výzkum orientovaný v první řadě na klášterní lékárny v historických pražských 

městech . Z důvodu obtížného získávání primárních pramenů i specializované literatury bylo 

však téma v průběhu práce pozměněno a zaměřeno poněkud šířeji. Ve výsledku se tedy 

Průšková zabývá v širším kontextu zejména trojicí řádů, pro něž bylo zřizování lékáren 

zvláště charakteristické – jezuity, milosrdnými bratry a alžbětinkami. Snaží se přitom 

postupovat od obecného (řád jako celek) ke konkrétnímu (příslušná řádová provincie, situace 

v Praze).

         Ve své kvalifikační práci Průšková využívala zejména sekundární literaturu, jde tedy o 

práci převážně kompilační, což je ovšem u bakalářské práce přípustné. Sama autorka 

přitom konstatuje, že zkoumá obraz řádového lékárenství v literatuře. Text tak představuje 

kaleidoskop mnohdy cenných informací, které prozrazují zaujetí autorky usilující o 

popularizaci zvoleného tématu . V některých případech však není členění textu zcela 

konzistentní (například nadbytečné pasáže věnované sv. Alžbětě Uherské) a volba zdrojů není 

vyvážená a úplná. Zasazení lékárenství do širšího historického kontextu pak místy naráží na 

nedostatečný historický přehled autorky. Závěrečné kapitoly obsahují zhodnocení literatury 

(obvykle bývá umístěno na počátku kvalifikačních prací) a náznak pokusu o periodizaci dějin 

klášterních lékáren v českých zemích. Práci doplňuje vcelku vhodně zvolená ilustrační příloha 

(herbáře etc.). Samostatnou zmínku si zaslouží autorčin překlad seznamu rostlin, které měly 

být pěstovány v benediktinských klášterech doby Karla Velikého.

         

         



         Pře zmíněné výhrady oceňuji zjevný pokrok, který defendentka při práci učinila. Studie

Adély Průškové mírně přesahuje požadovaný rozsah a z jazykového hlediska se jedná o práci

poměrně čtivou. Navrhuji ji klasifikovat jako „dobrou“.
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