Posudek na disertační práci A. Beran, Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve
studijních programech všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České republice a ve
světě, předložené k obhájení na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty UK
Práce o rozsahu 225 stran se zabývá analýzou předmětu, jemuž se na českých lékařských fakultách
říká obvykle lékařská terminologie či méně formálně „latina“. Jedná se o všestranný rozbor s řadou
pozitivních prvků užitečný nejen z hlediska teoretického, ale s potenciálem dalekosáhle ovlivnit
budoucnost tohoto předmětu v ČR. Než se však dostanu k závěrečnému hodnocení, věnoval bych
nejprve několik odstavců třem bodům. Za prvé stručně okomentuji strukturu předkládané disertace,
dále bych zmínil rysy, které na ní považuji za zvláště přínosné a za třetí bych zmínil také některé
připomínky či dodatky k textu.
Aleš Beran předložil po formální stránce bezvadnou práci rozdělenou do sedmi kapitol, doplněnou
závěrem, seznamem literatury a dalších zdrojů a seznamem vyobrazení. První velmi stručná
kapitola – o rozsahu dvou stran – je věnována shrnutí cílů a metod práce. Autor konstatuje, že se
pokusí (1) zasadit výuku LT do historického kontextu, (2) popsat současný stav výuky LT v ČR, (3)
vytvořit typologii výukových modelů LT, (4) popsat stav výuky tohoto předmětu v zahraničí a (5)
navrhnout inovativní výukový program pro české prostředí.
Druhá kapitola se zabývá především stavem teoretického bádání o LT, jeho historií a
terminologickým zakotvením. Třetí kapitola představuje exkurz od oblasti soudobých dějin, když
popisuje historii zavedení předmětu LT na Fakultě všeobecného lékařství UK v 50. – 60. letech 20.
století. Jedná se o informaci nezbytnou pro pochopení vnitřní dynamiky vývoje předmětu. Čtvrtá
část se pokouší rekonstruovat profil studenta LF ve vztahu k výuce řecko-latinské LT, jedná se o
výsledek dotazníkového výzkumu provedeného na vzorku studentů 1. a 3. LF UK v posledních
několika letech. Pokud je mi známo, tato část je zcela unikátní a nemá v českém prostředí
konkurenci ani prekurzora.
Pátá část je z mého úhlu pohledu – jakožto vyučujícího LT – jednou z nejzajímavějších. Zde
najdeme zhodnocení několika českých učebnic LT, jak zapadajících do „kábrtovské“ tradice, tak i
novějších (Marečková – Reichová, Svobodová – Vejražka). Autor zde bez obalu konstatuje tristní
stav učebních textů dostupných studentům medicíny v ČR. Jeho rozbor však není jednostranný a je
na něm patrné, že se snaží dosáhnout vyváženého postoje, hledá tedy na všech textech i jejich
pozitivní a inspirativní stránky, což je důležité zejména pak ve vztahu k závěrečné části disertace.
Rozbor učebnic se však neomezuje pouze na české prostředí, ale dodává také vzorky z různých
evropských i neevropských zemí (Německo, Rakousko, Bulharsko, Velká Británie, Kanada, USA).
Již na tomto místě mohu konstatovat, že se jedná o komparaci, která nemá konkurence a je pro
každého odborníka v oblasti výuky LT velmi přínosná.
Autor však nezůstal pouze u učebnic a podobné komparaci podrobil také v šesté části práce samotné
kurzy. Zčásti získával informace z materiálů dostupných na webech jednotlivých vzdělávacích
institucí, ale v některých případech (Německo, Bulharsko) jsou jeho poznatky založeny na osobní
zkušenosti. Toto je také velmi cenné, protože – jak dobře víme z Čech a autor to potvrzuje i pro jiná
národní prostředí – ne vždy odráží struktura učebnice to, co se skutečně v kurzech LT vyučuje.
Mezinárodní přesah Beranovy práce ji činí potenciálně zajímavým i pro ne-české prostředí. Lze jen
litovat, že práce patrně nebude moci vyjít v angličtině. Jistě by se jí dostalo zasloužené citovanosti.
Vedle zkušeností s výukou je výsledkem této části i přehled čtyř základních přístupů k výuce LT ve
světě, počínaje tzv. nulovým výukovým modelem, přes gramatický model, pologramatický model
až k negramatické variantě. Kapitola obsahuje vedle definice výukových modelů také jejich
přehledné srovnání a v některých případech podrobný rozbor podtypů.
Poslední – sedmá část – práce si pak klade otázku, jakým způsobem by se v budoucnosti měla
vyvíjet výuka LT v Čechách. Autor zde v první řadě přehledně shrnuje problémy vycházející z
předchozích kapitol (diskrepance mezi očekáváním studenta a výukou, nepraktická povaha obsahu

předmětu). Především však tuto analýzu doplňuje o praktický návrh na reformu výuky, který je
patrně s ohledem na praktické uplatnění předkládané práce jejím nejcennějším bodem.
Nakonec ještě najde čtenář přehled pramenů a literatury, který obsahuje odkazy na široké spektrum
zdrojů počínaje starými tisky ze 16. století až po zcela současné internetové odkazy.
Vedle skutečností již zmíněných v přehledu obsahu bych na předložené disertaci rád vyzdvihl
několik dalších pozitivních bodů. Předně, je velmi dobře zpracovaná po technické a jazykové
stránce. V textu jsem našel jen cela ojedinělé editorské nedostatky či překlepy. Je také, přes
teoretickou povahu tématu, napsána docela čtivým jazykem. Velmi si vážím šíře zdrojů s nimiž
autor pracoval. Musel si poradit nejen s raně novověkým materiálem, ale také využíval metod
charakteristických pro soudobé dějiny (práce obsahuje odkazy na archivní materiál), zároveň má
prvky filologické a lingvodidaktické. Tento rozsah je patrný nejen ze závěrečného seznamu zdrojů,
ale je dobře vidět i na koncepčních pasážích (s. 14).
Cenná je lehkost, s níž autor diskutuje filologické detaily latinského a klasického řeckého jazyka. S
tím souvisí schopnost chápat jeden konkrétní detail z různých úhlů pohledu. Díky tomu je často
schopen odhalit, proč je konkrétní latinsko-řecký výraz hodnotný z perspektivy filologa, ale zcela
bezcenný pro studenta medicíny. Zde se v Beranově práci odráží něco, co sám zmiňuje v
závěrečných pasážích, kde mluví o prokletí (můj výraz) interdisciplinarity LT.
Za nejdůležitější pozitivní aspekt celé práce však považuji to, že se Aleš Beran nepokusil pouze
zachytit současný stav výuky (třeba i v komparaci se zahraničím), ale že navrhl pro české prostředí
zcela novou koncepci LT, jež se může stát a patrně také stane v dohledné době předmětem diskuze
vedoucí k zásadní reformě oboru.
Vedle již zmíněných pozitiv je jen obtížné hledat nějaké nedostatky. Následující seznam je spíše
komentářem (některé body nelze za nedostatky označit či vychází z povahy práce). Žádná ze
skutečností, kterou zmíním v následujících odstavcích neovlivňuje zásadně pozitivní hodnocení
práce.
1) Aleš Beran ponechává bez komentáře výuku v tzv. anglických paralelkách v ČR, kde se alespoň
na 1. LF UK lékařská terminologie učí a to se systémovými nedostatky snad ještě většími než u
české LT. Jedná se ale o marginální oblast.
2) Práce zkoumá problematiku výuky lékařské „Fachsprache“ – historici někdy přebírají tento
německý pojem – teoreticky především z hlediska pedagogiky a lingvistiky. Uniká mu tím jedna
disciplína, která se také otázce lékařského odborného jazyka a jeho vztahu k sociální „moci“
věnovala: kulturní antropologie, resp. tzv. lékařská antropologie. Např. časopis Medical
Anthropology věnoval otázce vztahu pacient – lékař a roli LT v něm několik studií. Jmenujme např.
Joel C. KUIPERS, "Medical Discourse" in Anthropological Context: Views of Language and
Power, Medical Anthropology Quarterly, New Series, Vol. 3, No. 2. (Jun., 1989), pp. 99-123.
3) Jako historik konstatuji, že popisy metod použitých v jednotlivých částech práce mohly být
podány poněkud méně formalizovaně. Ale v této věci se patrně rozchází požadavky historie a
pedagogiky, takže jde o poznámku vzhledem k hodnocení irelevantní. Pokud by se však práce
připravovala k vydání, bylo by možná dobré uvažovat o převedení těchto pasáží do více narativní
podoby.
4) V textu jsem našel jediné historické tvrzení, k němuž mám výhrady. Na s. 31 Beran v komentáři
k raně novověkému rozvoji anatomie a na ní navázané LT tvrdí, že „za pokrokem v anatomii
nezaostaly během renesance ani další lékařské obory“. To je tvrzení převzaté ze sekundární
literatury a není správné. Ve skutečnosti v raném novověku zaznamenáváme výraznou
asynchronnost vývoje různých disciplín. Jinak řečeno, zatímco anatomie měla svoji revoluci v 16.
století a spolu s ní i navázaná lékařská terminologie, jiné obory mohly být často až o staletí
zpožděny. Například epidemiologie zažívá zásadní proměnu až v druhé polovině 19. století a

psychiatrie teprve s nástupem prvních efektivních psychofarmak chlorpormazinu a reserpinu v pol.
20. století. Odkaz na „fyziologii“ Jeana Fernela je v tomto případě nepochopením. Ale tato
interpretace je nepodstatná vzhledem k celkovému vyznění práce a vzhledem k širokému rozšíření
tohoto omylu v sekundární literatuře jej také nelze autorovi vyčítat.
5) Bylo by patrně dobré, kdyby autor doplnil také odkaz na text:
Ludmila Hlaváčková, Čeština v medicíně a na pražské lékařské fakultě (1784-1918), Práce z dějin
vědy 11, Praha 2003, s. 327-344.
Je však nutno zdůraznit, že se nejedná o článek přímo k tématu latinské lékařské terminologie, hodí
se tedy spíše do obecného úvodu.
Závěr: kandidát předložil koncepčně ucelenou, výborně zvládnutou a – toho si vážím nejvíc – pro
praxi velmi užitečnou práci. Z cílů, které si Aleš Beran zvolil v první části disertace, byly všechny
splněny, některé dokonce s kompetencí přesahující český prostor. Se závěry jeho analýzy výuky LT
v České republice se lze pouze ztotožnit. Práce také neobsahuje žádné zásadní nedostatky či chyby.
Na základě těchto skutečností doporučuji, aby byla disertační teze Aleše Berana přijata jako
úspěšná.
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