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Posudek vedoucí diplomové práce 

 

Jana Měrková se ve své diplomové práci zaměřila na téma jen velmi rámcově zmapované 

dosavadním výzkumem, avšak o to zajímavější a badatelsky perspektivnější. Jde o výzkum 

stravování českých předbělohorských šlechticů v provázanosti s dobovou lékařskou 

literaturou, tedy o téma, kde se stýká hned několik oblastí výzkumu – přinejmenším dějiny 

stravování, dějiny medicíny a dějiny každodennosti. Všechny tyto sféry už byly do větší či 

menší hloubky prozkoumány dosavadní historiografií, avšak právě jejich propojení otevírá 

nové, zajímavé úhly pohledu a provokuje ke kladení nových otázek. Některé z nich se autorka 

pokusila zformulovat, některé i zodpovědět. Výsledkem je pečlivě zpracované pojednání, 

které v kontextu současného raně novověkého výzkumu na FF UK představuje ukázku 

kvalitní diplomové práce. 

Autorka se zamýšlí nad stravováním v rámci životního stylu českých šlechticů i z hlediska 

tehdejších stravovacích zvyklostí, sdílených napříč vyššími vrstvami společnosti. Oporu pro 

tento výzkum nalezla v dosavadní odborné literatuře, ve které se dobře orientuje, byť její 

zhodnocení začleněné do úvodu práce mohlo být provedeno podstatně důkladněji a 

systematičtěji. Po obecněji koncipovaných dalších kapitolách věnovaných každodennímu 

jídelníčku i tématu obžerství, v raném novověku značně diskutovanému, se autorka zabývá 

dobovými kuchařskými knihami a uvádí i ukázky řady receptů, aniž by je ovšem hlouběji 

analyzovala například z hlediska jejich nutriční hodnoty, objektivní prospěšnosti či 

škodlivosti pro zdraví atp. Z hlediska hlubší interpretace problematiky je pak výrazně 

přínosnější další část práce, postupně rekapitulující názory lékařských autorit – zvláště Jana 

Koppa z Raumenthalu – na jednotlivé druhy potravin od chleba a pečiva přes maso, mléko a 

mléčné výrobky až po vejce, zeleninu, koření a nápoje. Poněkud disparátně působí navazující 

kapitoly práce, věnované raně novověkým regimentům zdraví jakožto specifickému žánru 

lékařské literatury. Autorčin záměr včlenit do práce i pojednání o této problematice je třeba 

ocenit jako velmi vhodný krok, avšak nepřiměřeně velký prostor věnovaný peripetiím života 

jejich autorů – lékařů Jana Koppa z Raumenthalu a Adama Hubera z Riesenpachu – ji 
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s ohledem na charakter a zaměření práce zbytečně obsahově tříští a rozmělňuje. Zvláště 

v Koppově případě jsou biografické podrobnosti nadbytečné, zacházející do detailů, jež jsou 

samy o sobě jistě zajímavé, avšak se zaměřením diplomové práce nijak nesouvisejí. 

Právě názory obou lékařů na zdravou životosprávu a zvláště na přiměřené stravování 

zmapovala Jana Měrková velmi systematicky. Soustředila se hlavně na rady všeobecného 

charakteru, menší pozornost věnovala doporučením určeným pro specifické skupiny strávníků 

(děti, staré lidi, těhotné ženy atp.). Na tuto skutečnost pak sama upozornila v závěru práce, 

kde dokázala obsah svého pojednání nejen přehledně shrnout, ale také naznačit nové otázky 

perspektivní pro případný budoucí výzkum včetně dalšího zkoumání dietetických rad pro 

konkrétněji vymezené cílové skupiny. Za ne zcela šťastné však pokládám autorčino až příliš 

zobecňující a zjednodušující závěrečné konstatování, že doporučení lékařů se zpravidla míjela 

s převládajícími stravovacími zvyklostmi šlechticů, kteří se uchylovali k úpravě jídelníčku až 

ve chvíli, kdy je začal sužovat nějaký neduh. Argumentace výzkumem hodovních zvyklostí, 

upřednostňujících zpravidla „nezdravé“ druhy masa a „nezdravé“ způsoby jeho přípravy zde 

není zcela na místě, protože hodování na šlechtických dvorech lze daleko spíše interpretovat 

jako projev okázalé spotřeby (ve smyslu sebeprezentace šlechtice-hostitele) než jako projev 

individuálních stravovacích zvyklostí konkrétního urozeného jednotlivce. 

Diplomová práce Jany Měrkové je napsána kultivovaným a čtivým stylem a doplněna vhodně 

zvolenou obrazovou přílohou. Přes všechny výše zmíněné výhrady je třeba závěrem dodat, že 

patří mezi kvalitní texty věnované raně novověké problematice, které v posledních letech na 

FF UK vznikly. Ráda ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit jako velmi dobrou. 

 

 

V Praze dne 18. května 2013 

 

 Doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. 

 


