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Práce se věnuje zajímavému atraktivnímu tématu, k němuž je k dispozici poměrně početná 

literatura i dobové texty. Autorka shromáždila materiál k několika tematickým okruhům – 

jaké pokrmy byly servírovány na šlechtické stoly, z jakých potravin se vařilo a jak byly 

upravovány, sbírky receptů, názory lékařů na vhodnost různých potravin a pokrmů, 

přítomnost jejich příruček v knihovnách laiků. Tento celek obecnějšího charakteru je doplněn 

příkladem dvou lékařů, v jejichž dílech se nacházejí rozsáhlé partie dietetického charakteru. 

Bc. Jana Měrková seznamuje se stravováním českých šlechticů v předbělohorském 

období na základě dosavadní literatury. Kapitoly 2–4 mají charakter výčtu a popisu. Ukázky 

receptů na ss. 50–62 působí poněkud neorganicky a není jasná jejich funkce v textu, který 

s nimi dále nepracuje, nečiní z nich žádné závěry.  

Druhá polovina práce se věnuje názorům lékařů. Po obecném uvedení do tématu se 

autorka obrací ke spisu Jana Koppa z Raumenthalu, podle něhož podává lékařskou 

charakteristiku jednotlivých pokrmů (pouze místy doplňuje Koppa názory dalších mediků). 

Koppovi se pak věnuje i v další kapitole. Měrková podává nejdřív detailní životopis Koppa, 

založený na nepublikovaném překladu švédské práce Bo. J. Theutenberga. Tady asi nebylo 

třeba jít do takových podrobností, když nebylo možné životopis doplnit vlastním výzkumem 

(doplněny jsou jen údaje z práce Gustava Gellnera). Následuje přehled Koppovy literární 

činnosti a rozbor jeho regimina sanitatis. Tato analýza je jádrem diplomní práce. Až zde (s. 

122-123) se dozvídáme něco o podobě a dochování tohoto díla, které je citováno již 

v předešlých kapitolách (odkaz sem bylo vhodné uvést jak v úvodu, tak u kap. 6). Koppovo 

regimen není v literatuře neznámým. Měrková se zaměřila na jeho názory na stravování a 

soustavně s nimi čtenáře seznámila. V tom vidím hlavní přínos práce. Podobně se věnuje i 

osobě Adama Hubera, jehož práci studovala na základě existující edice. 

Autorka svou diplomní prací nenavázala na bakalářku, zvládla tudíž v rámci mgr. 

studia zpracovat nové téma, a to v nadprůměrném rozsahu. Shromáždila velmi obsažný 

materiál, který však nevyužila pro výraznější vyhodnocení. Závěr práce obsahuje jen krátké 

konstatování, že šlechta prakticky nepřihlížela k radám lékařů a konzumovala, co jí 

vyhovovalo. Přes tuto výtku mohu konstatovat, že práce splňuje nároky kladené na práci 

diplomní; doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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