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Martin Benedikt svou prací vyloženě překvapil. Nikdy bych si nepomyslela, že student, jenž 

se během svého studia profiloval spíše jako flegmatik, který je vždy nad věcí a pro studium 

udělá jen to, co je nezbytně nutné, věnuje tolik úsilí, tolik nadšení a tolik energie své 

bakalářské práci. Martin Benedikt si pro svou kvalifikační práci vybral heuristicky náročné 

téma přinášející mikrohistorickou sondu do dějin alternativní medicíny. V centru jeho zájmu 

stála osobnost lidové léčitelky Boženy Kamenické, jež svým „lékařským uměním“ proslula 

daleko za hranicemi radnického regionu, v němž působila. Jak jsem již naznačila, zpracování 

tohoto tématu bylo náročné především ve fázi heuristiky, jelikož nejsou k dispozici téměř 

žádné relevantní prameny. Stěžejním zdrojem se stala orální svědectví pamětníků, jejichž 

interpretace vyžadovala značný kritický přístup. V období shromažďování výpovědí jsem 

Martina vyloženě obdivovala, neboť si prošel trnitou cestou, kterou mnohdy metody orální 

historie badateli připraví. Nenechal se odradit neúspěšným zvoněním u dveří bytů narátorů, 

ani hodinami někdy až sektářského vyprávění. Od Stanislava Kalibána, bývalého 

spolupracovníka „Báby radnické“ se podařilo získat celkem 11 VHS kazet, na kterých je 

zaznamenáno vyprávění Boženy Kamenické a jejích přátel. Ve výsledku byla heuristika 

poměrně úspěšná a Martin nashromáždil relativně široké množství materiálů. V tuto chvíli 

před ním stál ale další metodický oříšek: kriticky informační zdroje zanalyzovat a 

s potřebným objektivním nadhledem interpretovat. Musím přiznat, že jsem měla obavu, jak se 

Martinovi podaří s prameny vypořádat. A opět jsem byla velice mile překvapená. Ve výsledku 

zformoval velice vydařenou biografii známé léčitelky, zpochybnil či vyvrátil některá mylná 

tvrzení, jež se o Boženě Kamenické tradují, s kritickým nadhledem zachytil nejvýznamnější 

okamžiky v jejím životě a prezentoval její způsoby léčení, které do Radnic přiváděly desítky 

„pacientů“. 



Kromě života a způsobů léčby Boženy Kamenické práce obsahuje obecný úvod představující 

stručný exkurz do historie lékařství a léčitelství.  

Z formálního hlediska dosahuje předkládaná bakalářská práce stejně vysoké úrovně jako její 

obsahová stránka, zahrnuje řádně vedený poznámkový aparát, jenž obsahuje potřebné 

vysvětlivky a jednotné citace na prameny a literaturu. K dobrému dojmu přispívají také 

funkčně zvolené a kvalitně zpracované přílohy.  

Martin Benedikt svou bakalářskou prací prokázal, že si během studia v dostatečné míře 

osvojil zásady historického řemesla, které úspěšně aplikoval v praxi. Vážím si především jeho 

nadšení, se kterým k tématu přistupoval, energie vynaložené na shromažďování materiálů a 

schopnosti vytěžit adekvátní informace z interpretačně náročných pramenů. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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