
Posudek na bakalářskou práci Ráchel Slunéčkové „Filozofie, víra a pověra a jejich vliv na 

židovskou medicínu v Sefaradu a v severní Africe v 9. – 12. století“ 

 

Přítomná bakalářská práce si klade za cíl popsat postavení židovských lékařů v muslimské společnosti 

v uvedeném období, úroveň jejich medicínských vědomostí a také trans-kulturní vlivy, které je 

formovaly. Hned na úvod lze konstatovat, že tento cíl byl velmi dobře naplněn. 

Práce má jasně, i když poněkud široce definované téma. Autorka si je toho dobře vědoma, a 

proto i v závěru konstatuje, které motivy pomíjí a z jakých důvodů. Bakalářská práce je zpracovaná 

pečlivě, kapitoly na sebe plynule navazují a závěrečná část přináší dle mého názoru jistou přidanou 

hodnotu v podobě překladu a – domnívám se – zdařilého pokusu o výklad a komparaci šesti zástupců 

v sekundární literatuře nepříliš diskutovaného žánru lékařských přísah a modliteb. Z hlediska 

formálních náležitostí je práce rovněž poměrně pečlivá (poznámkový aparát, seznam použité 

bibliografie) a obsahuje jen nemnoho překlepů a stylistických a grafických prohřešků (chyby v 

interpunkci, absence kurzívy, apod.). 

Jako vedoucí práce mohu s potěšením konstatovat, že s Ráchel Slunéčkovou se velmi dobře 

spolupracovalo. Od prvních, trochu rozpačitých náčrtů bakalářské práce studentka učinila v tomto 

akademickém roce velký pokrok. Osvojila si mnohé netriviální poznatky o středověké medicíně, 

dohledala několik zajímavých detailů (např. ohledně otázky, zda lékař může léčit vlastní rodiče) a při 

dokončování práce sama upozornila na marginální, nicméně velmi specifický literární žánr lékařských 

motliteb a přísah. Proto třetí kapitolu její práce považuji za originální příspěvek k lékařské tématice, 

který by stálo za to dále podrobněji rozvést. 

Téma středověké medicíny pěstované židovskými lékaři na území Sefaradu je samozřejmě 

velmi široké a, jak už bylo řečeno, nelze je v takto krátké práci zachytit komplexně. Vlastně každé 

z dílčích témat, které Ráchel Slunéčková v textu zmiňuje, by bylo lze rozšířit, zpřesnit a dokumentovat 

na dalších příkladech, ať už se jedná o etablování vědecké medicíny na území islámu, specifika 

překladů lékařských textů, problém „importovaných“ poznatků, otázku odbožštění vědeckého poznání, 

atd. I když považuji zmíněná témata pro potřeby bakalářské práce za dostatečně představená, navrhuji 

k diskusi při obhajobě práce, aby studentka krátce a přehledně sumarizovala jednak ty principy 

alopatické či komplexní medicíny, které se nekonfliktně přenesly z řecké tradice do muslimské a 

hebrejské, a poté ty, které se mohly ukázat jako konfliktní.  

Také by bylo dobré vysvětlit, a to je již pouze doplňující otázka, jak autorka rozumí prvenství 

judaismu ohledně lékařské licence s odvoláním na Toseftu Gittin 3:13, o níž je v přítomné práci řeč na 

str. 22. Domnívám se, že o prvenství je poněkud sporné hovořit, protože jisté dobrozdání či osvědčení 

o kvalifikaci bylo na lékařích (a samozřejmě i dalších profesionálech) v oblasti Mediteránu 

vyžadováno již například v archaickém Řecku.  

Před obhajobou navrhuji práci hodnotit mezi stupněm výborně a velmi dobře. 
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