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Diplomová práce Terezy Liepoldové si klade za cíl zmapovat proměnu lékařského 

myšlení v souvislosti s nástupem anatomicko-patologického přístupu a pozvolným rozkladem 

tradičního antického (humorálního) výkladového schématu. Tyto změny se diplomantka snaží 

dokumentovat konkrétněji na příkladě mozku, resp. neurocerebrálního systému jako místa 

lokalizace duševních schopností i poruch. 

Hodnocení po stránce obsahové: 

Diplomantka se pustila do poměrně nesnadného úkolu zmapovat intelektuální kořeny 

„moderní“ patologické anatomie, což předpokládalo zvládnutí poměrně náročných pramenných i 

historiografických textů v německém a anglickém jazyce, stejně jako elementární obeznámenost 

s pojmy a myšlenkovými proudy lékařského myšlení. Tematická i časová šíře je bezesporu velkou 

předností takto ambiciózně pojaté práce, zakládají se však na ní i, podle mne klíčové, slabiny: 

práce nemá zcela jasně vymezený cíl a otázky, což by autorce u takto stručné a koncizní studie 

velice pomohlo, a ukázalo by jasně, v čem je / má být její přínos. Široký tematický i časový záběr 

by současně vyžadoval i studium mnohem širšího spektra literatury, než která je uváděná 

v seznamu či ve stručných informacích o „stavu bádání“, které zohledňují především česky 

dostupnou literaturu, což je pro studované téma poměrně málo. 

Navíc – autorka se sice snaží ve svém historickém výkladu, který je zpracován přehledně, 

držet poměrně jednotné linie, než dospěje k samotným počátkům patologické anatomie, celek 

práce nicméně působí velmi nevyváženě: obšírný úvod o antické a renesanční medicíně, který 

vlastně zabírá přinejmenším třetinu práce (cca 27 stran), kontrastuje s poslední kapitolou 

věnovanou „původu“ patologické anatomie, která má 13 stran, a otázka 

mozku/neurocerebrálního systému, která měla být páteří výkladu, je většinou zmíněna spíše jako 

ilustrace a jakoby na okraj. 

Je škoda, že se diplomantka nesoustředila (nebo spíš nestihla soustředit) právě na oblast, 

která je v její práci naznačena víceméně jen v půlstránkovém přehledu, totiž tam, kde se věnuje 

počátkům patologické anatomie v „českém“ prostředí, a kde se mohla zevrubněji věnovat pracím 

J. Bernta, s nimiž již pracovala, T. Bayera a V. Bochdaleka: lze předpokládat, že zde by byla 

možná mohla na základě originálních pramenů dojít k vlastním a neotřelým závěrům, a potvrdit –

nebo vyvrátit – tak svou hypotézu, že pozdní nástup patologické anatomie u nás souvisel s jejím 

(pro stát nežádoucím) „materialistickým“ zaměřením.
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Tematická rozptýlenost poněkud znemožňuje proniknutí do tématu a získání dostatečně 

„vlastního úsudku“, což svádí jednak k převážně kompilačnímu zpracování většiny kapitol a 

k paušalizujícím a někdy přímo nepřesným či nejasným formulacím (např. co znamená tvrzení (s. 

70) „nemoci náležející tradičně mozku jako jsou melancholie, hysterie a také hypochondrie“, když 

autorce je přeci velmi dobře známo, že „tradičně“ jsou tyto neduhy spjaty se zcela jinými orgány 

než s mozkem).

V každém případě je zjevné, že T. Liepoldová nesnadnou látku, jíž věnovala hodně času i píle, 

pochopila, a že si zvolený okruh témat i cizojazyčných a pojmově náročných pramenů osvojila do 

té míry, že je schopna podat srozumitelnou a koncizní syntézu, která přesvědčivě dává do širších 

vědeckých i filozofických souvislostí onu „přípravnou“ fázi formování patologické anatomie. 

Hodnocení po stránce formální: 

Práce je psána přehledně a působí celkem jednotným dojmem, škoda, že ji místy hyzdí 

pravopisné či drobné gramatické (interpunkce) či stylistické nedostatky vzniklé spíše 

z nepozornosti, než nevědomosti (nebudu zde vypisovat, jsou vyznačeny tužkou do tištěného 

textu)  - totéž s pravopisem vlastních jmen (Bichat je F. X. MariE, Bordeu, nikoli Bordou, Ficino, 

nikoli Ficcino – a naopak Patrizzi, nikoli Patrizi, Hanulík je Vladan, nikoli Vojtěch).

Poznámkový aparát a odkazy : u překladových děl a reedic je do odkazu potřeba uvést 

v závorce rok prvního (původního) vydání (Foucault asi nepublikoval Zrození kliniky až v roce 

2010 v Červeném Kostelci, Canguilhem nepublikoval původně anglicky); Také nevím, proč 

uvádět citace či „přesné termíny“ „z pramenů“, když autorka pracuje s edicí v překladu, nebo se 

sekundární literaturou (Bichat asi nepracoval s pojmem „vital power“, totéž Morgagnim, kterého 

cituje autorka jen z dobového anglického překladu).

Shrnutí: Navzdory uvedeným výtkám a vzhledem k náročnosti zvoleného tématu i 

zpracovávaných zdrojů jsem přesvědčena, že diplomantka plně dostála nárokům kladeným na 

odpovídající kvalifikační práci. Její práci proto doporučuji k obhajobě a v případě uspokojivé a 

přesvědčivé obhajoby navrhuji hodnocení výborně. 
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