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Jana Štorkánová se pokusila ve své „mikrohistorické“ studii zasadit tzv. Velvarskou lékařskou 

knihu do kontextu česky psané lékařské literatury raného novověku, a zároveň prokázat její 

spojitost se středočeským městem Velvary a tamější dobovou správní agendou. 

Po prvotních veskrze kompilativních pasážích, v nichž se ovšem autorka snažila 

představit svou vlastní interpretaci použité literatury, překročila k vlastnímu výzkumu. Zde je 

na místě pochválit badatelku za to, že zvolila dosud nepříliš využitý archivní materiál. Po 

prvotním rozboru Velvarské městské knihy, u níž se jí podařilo nejen rozlišit jednotlivé 

časové úseky jejího vzniku, ale vhodně je doplnit i o dobové zdroje, z nichž písemnost 

vycházela, přistoupila autorka k dalšímu výzkumu. Především díky rozboru dochovaných 

testamentů a pozůstalostních inventářů mohla přikročit ke sledování knižní kultury a držbě 

knih v raně novověkých Velvarech. Na tomto místě by autor posudku rád upozornil na práce 

Olgy Fejtové a Zdeňka Hojdy, které by, ačkoliv spadají do pozdějšího časového období, 

mohly Štorkánové přinést mnoho inspirativních podnětů k dalšímu výzkumu. Přes nespornou 

badatelskou píli potřebnou k vytěžení velvarských písemností, nenabídly dané prameny díky 

své strohosti autorce příliš možností k interpretaci. Ačkoliv v nich Štorkánová nalezla doklady 

o držbě knih, nesetkala se ani s jejich tematickým zařazením či dokonce uvedením jejich 

titulů.  

V další části se autorka snažila označit ve Velvarech osoby spojené s lékařstvím či 

ranhojičstvím. Zde nalezl autor posudku nejzajímavější pasáže její práce. Životní příběh Jiříka 

Pechara zvaného „Dryáčník“ Štorkánová velmi zdařile zasadila do místních poměrů 

majetkové držby, sítě lokálních elit a vlastního sociálního okruhu tohoto velvarského 

měšťana. V posledním oddílu svého pojednání se badatelka pokusila určit možný původ 

Velvarské lékařské knihy ve velvarské městské kanceláři pomocí srovnávání zápisů 

městských knih a zde dochovaných filigránů s vlastním rukopisem. Zde musela konstatovat, 

že shodu s písemnostmi městské velvarské provenience s Velvarskou městskou knihou je 

třeba vyloučit. V závěru své práce proto musela Štorkánová připustit, že na většinu 

z položených otázek se jí nepodařilo nalézt dostačující odpověď. I přesto je práce zajímavá, 

přehledně formulovaná a autorka v ní dochází k přesvědčivým závěrům. 

S vlastním obsahem práce ovšem poněkud koliduje její formální stránka. V úvodu použitá 

ich-forma v pozdějších pasážích přechází v poněkud rušivý plurál majestatis. Větší pozornost 

by si zasloužilo také zpracování poznámek pod čarou a soupisu literatury. Některé z publikací 



uvedených v poznámkách pod čarou se nevyskytují v seznamu literatury a naopak. Zejména 

četné dodatky do poznámek pod čarou neobsažené v soupisu literatury (navíc se zcela 

odlišným způsobem citace) působí dojmem, že byly učiněny bez faktické znalosti daných 

studií (články J. Peška a J. Pokorného na s. 11, článek O. Fejtové na s. 12 a mnohé další). 

Nepodařilo se také ujednotit citační úzus. Časopisy jsou na některých místech citovány 

s předložkou in (Český časopis historický na s. 4), jinde způsobem typickým pro úzus 

Českého časopisu historického (Folia Historica Bohemica na s. 11), Documenta Pragensia 

jednou jako sborník, jindy jako časopis. Zcela chybí seznam použitých zkratek názvů 

odborných periodik, či v případě elektronických zdrojů data jejich revize  

Přes tuto výtku lze označit práci slečny Štorkánové za zajímavý příspěvek k dějinám raně 

novověkých měst a doporučit ji jako práci soutěžní. 
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