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  Předkládaná práce je v zásadě zdařilou studií zejména z oblasti dějin botaniky a lékařství 

(resp. lékařského užití autorka se v ní zabývá především využitím smyslového vnímání při 

identifikaci rostlin, popisovaných antickou literaturou, v 16. století, při popisu léčivých 

účinků rostlin a při snaze o rozrůznění nových druhů rostlin. Jde při tom o to, jaká váha 

(schopnost charakterizovat, identifikovat) byla připisována renesančními autory různým 

smyslovým vjemům (jednak z různých smyslových orgánů - zrak, chuť, čich; jednak různým obsahům 

téhož senzoru - morfologické charakteristicky versus barvy a pod.). Práce je postavena na 

základě poměrně rozsáhlého okruhu pramenných textů (herbaristická literatura 16. století) a 

sekundární literatury. Práci celkově hodnotím kladně. Mám však několik otázek, jež mohou 

posloužit jako vstup do diskuse při její obhajobě. 

 

  (1.) Většina literatury o renesanci, o intelektuálních a kulturních dějinách renesance, 

která byla v nedávné době psána a hojně čtena (počínaje např. Koyrém, Kuhnem, přes Flosse až 

po Burkea), zdůrazňuje význam platonismu, resp. novoplatonismu pro strukturaci renesančního 

(naturfilosofického a přírodovědného) myšlení. Při výkladu teoretických předpokladů 

přírodopisného užívání smyslů v renesanci však autorka vychází především z Aristotela. Nechci 

zpochybňovat vhodnost tohoto postupu. Vůči studovaným autorům renesančních herbářů je patrně 

adekvátní. Avšak stálo by to za podrobnější vysvětlení (napětí mezi aristotelismem a 

platonismem v renesanci). 

 

  (2.) S tím souvisí i druhá otázka. Není tento aristotelský základ dobrým důvodem k diskusi s 

Foucaultovou tezí o renesanční epistémé? Autorka na Foucaulta odkazuje ve shrnující diskusi ke 

konci své práce. Uvádí možné souvislosti studovaného tématu s Foucaultovým důrazem na roli 

"podobnosti" v renesanční epistémé. Avšak materiál, který je v předložené práci zpracováván, 

je takové povahy, že jej lze pomocí Foucaultových tezí ze Slov a věcí prostě interpretovat, 

nebo lze spíše pomocí tohoto materiálu zkusit Foucaultovy teze falsifikovat? (Tuto otázku 

kladu, byť plně uznávám, že je vůči samotné předkládané práci spíše okrajová.) 

 

  (3.) To, co je v práci řečeno o poměru mezi dobovým hodnocením visuálního a nonvisuálního 

vnímání, značnou měrou koresponduje s tím, co je v literatuře obecněji řečeno o renesanci jako 

o "objevení vidění" (např. Pavel Flossi). Důraz na viditelné tvarové charakteristiky (oproti 

chuťovým vjemům či barvám) může vskutku souviset s postupným rozením se jakéhosi specifického 

"vědeckého diskursu". Šlo by to sledovat přinejmenším ve dvojí linii. (3a) Jednak by bylo 

možné vyjít od Maxe Webera a od jeho teze že konstitutivním znakem vědeckosti je také 

komunikovatelnost závěrů. U chuti, pachů či barev byla (a namnoze doposud je) jejich 

komunikovatelnost zajisté o mnoho složitější, než u morfologických charakteristik (zejména od 

chvíle, kdy lze využít knihtisku a dřevorytů či mědirytů). (3b) Jednak by šlo uvedené dát i do 

souvislosti s tezemi některých autorů, že zrod vědeckého diskursu souvisí s postupným 

potlačováním metaforiky. Při tom je zřejmé, že zejména tak, kde mám popisovat chuti či pachy, 

musím namnoze postupovat metaforicky. Porozumět metaforám však vyžaduje rozhodně specifičtější 

kulturní kompetenci, než porozumět rytině zobrazených bylinu (byť i zde je určitá "kulturní 

kompetence" rovněž nutná) Nebylo by možné při diskusi nějak promyslet vztah autorčiných závěrů 

k těmto hypotézám? 

 

  Opakuji však, že uvedené otázky mám jen za vstup do diskuse a jejich odpovězením nikterak 

nepodmiňuji své kladné stanovisko k práci. 

 

   Předkládanou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

                                                Jan Horský 

 

V Praze 20. října 2013 


