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Oponentský posudek  

Námět a zadání práce Mgr. Lucie Čermákové pokládám za velmi objevný a nevšední. Otázka úlohy 

smyslových aktivit v renesanční botanice (včetně medicíny, jejíž byla botanika povětšině tehdy 

součástí) byla většinovým bádáním opomíjena a nanejvýš tematizována na okraji jiných výzkumných 

programů. Zde se dostávají do popředí otázky jako využití smyslového pozorování pro popis rostlin 

(hledisko botanické, na něž herbáře většinou kladly stále větší důraz), a zpracování smyslových dat 

pro potřeby léčení a přípravy léků, kde do popředí vystupují takové smyslové kvality, jež jsou pro 

botanické účely jen vedlejší, jako je chuť), tedy hledisko medicínské. Je pochopitelné, že autorka 

musel prostudovat a zvládnout tradiční frazeologii, odpovídající tehdejším vládnoucím doktrínám 

medicíny resp. filosofie. Domnívám se, že tento problém úspěšně zvládla. 

Jako hlavní podklad pro své analýzy nastíněné problematiky zvolila L. Čermáková komentáře ke 

klasickému Dioskúridově spisu od P. A. Mattioliho, který načas působil i v Praze. Zvolila jako 

referenční standard k tomu dvě latinská vydání z r. 1554 a 1569 s přihlédnutím k méně známému dílku 

Opusculum… (1571). Tím se dotkla (chtěně, nechtěně?) jednoho problému a dluhu české 

historiografie botaniky: porovnání tendencí a přínosů obou překladů Mattioliho díla v našich 

zemských jazycích: Hájkova a Handschova. Nemýlím-li se, dotkl se problému trochu hrabě Sternberg 

ve svých dějinách, ale další pokusy chyběly, ani V. Maiwald v dosud nejpodrobnějších dějinách naší 

botaniky věc neřešil. Zmiňuji se o tom proto, že L. Čermáková měla možnost studovat Handschovy 

rukopisy uložené ve Vídni a má nejlepší předpoklady ujmout se problému, který byl dosud opomíjen, 

ač nescházely četné adorace T. Hájka v různých epochách naší historie. Je s podivem, jak byl G. 

Handsch v naší historiografii ignorován – neuvádí ho ani I. Klášterský (et al., 1970) ve svém soupisu 

botaniků, působících na českém území. 

Vedle Mattioliho autorka si vybrala k analýze ještě řadu dalších důležitých pramenů jako Bauhina, 

Cesalpina, Dodoense, Lobelia, obecně vychvalované německé „otce botaniky“; zvlášť si cením toho, 

že sem zahrnula i Botanomethodus C. Figula, zřejmě nejvýznačnější jednoznačně botanicky 

orientované dílo před Zalužanského Methodi herbariae… Neschází ani reflexe antické učenosti 

(Platón, Aristoteles, Theofrastos, Galenos), jež vytvářela diskursivní základnu pro renesanční a 

novověké botaniky. 

Pokud jde o sekundární literaturu, opřela se o zázemí jak již klasických zpracování vývoje botaniky 

(A. Arber), tak zejména o nejnovější autory (mattiolovské práce S. Ferriové, historiografické práce B. 

Hoppe či B. Ogilvie a S. Atrana). Právě předposledně jmenovaného autora si zřejmě L. Čermáková 

zvolila jako vhodný referenční rámec pro své analýzy. Nic proti tomu, jenže je tu třeba ještě zvážit, 

zda jeho rozdělení vývoje botaniky v 16. století do 4 generací není příliš šablonovitým řešením. Tak 

např. A. Zalužanský chronologicky patří do 4. generace, nicméně jeho odkazy např. na Leonicena 

nasvědčují ranější ideový okruh. Vůbec je Zalužanský dosti záhadnou postavou (alespoň pro mne, co o 

něm napsal K. Pejml, mne neuspokojuje), protože jeho bezpochyby ve vývoji botaniky pokročilý a od 

medicíny se zásadně ohraničující Methodus je v kontextu jeho ostatního díla a jeho životních osudů 

jen těžko pochopitelný. Nabízí se tu srovnání se spiskem Figulovým (1540), ale ten časový rozdíl! 

Domnívám se, že i autorka disertační práce zde u hodnocení Zalužanského díla (s. 103-9) byla dosti na 

rozpacích. Lze souhlasit s L. Čermákovou, že některé zobecňující soudy Ogilvieho jsou nadekvátní  

(např. již v abstraktu, podrobněji pak v závěrečné diskusi na s. 124-126). Autorka zde projevila 

kritický přístup. Vůbec se domnívám, že lze u její práce najít obecně velmi zasvěcený vhled do 



rozebírané a komentované problematiky, jak při pohledu na využívání smyslové reflexe 

v medicínských procedurách, tak při popisu a třídění rostlin. 

Rozčlenění disertace je přehledné, i když, přiznávám se, jsem někdy nepochopil určité pořadí 

probíraných autorů. Za velmi zdařilé pokládám výběr a použití ilustrací, snad by se mohlo zdát, že je 

příliš strohé a omezené, nicméně souvisí s textem a nezatěžuje či neodvádí pozornost čtenáře. Závěr 

díla je snad příliš obecný, takže poněkud vyznívá banálně; těžiště disertace je třeba podle mého názoru 

hledat v brilantně napsané diskusi. K lepšímu pochopení záměrů disertace jistě mohou přispět 

autorčiny dvě v apendixu přetisknuté drobnější publikace, nelze však neupadnout v podezření z jisté 

okázalé manifestace vědeckosti a schopností. Jazyk a sloh práce pokládám za adekvátní, po stránce 

formální někdy poměrně rušivě mohou působit překlepy, jež se občas objevují (zejména v latinském 

textu)   

Disertaci L. Čermákové předkládané k obhajobě pokládám za velice zdařilou. Jde o invenční práci, 

která plně odpovídá požadavkům vysoké vědecké úrovně. Pokládám za vhodné pokusit se o její 

vydání (s určitými úpravami a doplňky). Jednoznačně doporučuji postoupit předloženou disertační 

práci k obhajobě, jistě úspěšné.  
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