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Alchymie je pro současného člověka obestřena tajemstvím. Tento obor se však, pokud to 
zjednodušíme, zabýval poznáváním přírodních jevů. V současné moderní vědě je na ni 
nahlíženo spíše konfrontačně. 
 
Studentka Hana Žůrková uchopila toto téma jako výzkum a ptá se – co je alchymie, jak 
vznikla a čím se zabývala? 
První kapitola nás seznamuje se vznikem alchymie na Blízkém východě a poté se přesunuje 
do Evropy.  
 
Druhá kapitola pojednává detailněji o tom, co alchymie je, co je spagyrie a její propojení v 
lékařství a chemii. Poté následuje štěpení a úpadek. 
 
Ve třetí kapitole se dozvídáme o symbolice, která hraje v tomto odvětví velkou roli. Jedná se 
o obrovské množství symbolů a značek, které alchymisté používali kvůli utajení. Studentka 
popisuje symboly planetární i zvířecí, různé šifry, kámen mudrců i význam barev. 
Další strany práce jsou věnovány alchymistické laboratoři a především nádobkám a obalům, 
vybavení a druhům ohňů.  
 
Po tomto důkladném rozboru nás seznamuje s předními alchymisty, jakými byli např. Nicolas 
Flamel, John Dee či nám všem známý Edward Kelly, který pobýval na dvoře Rudolfa II. 
 
V závěru práce se dozvíme, proč se Hana Žůrková zabývá tímto tématem. 
Baví ji žánr fantasy a v něm mívá alchymie své místo. Pokud si vzpomenete např. na Harryho 
Pottera, jméno Nicolas Flamel vám není neznámé.  
Ve filmech nebo v počítačových hrách žánru fantasy vídáme prvky, symboly či grafiku 
spojenou s lektvary nebo elixíry často. 
Studentka si chtěla vyzkoušet, co obnáší zpracovat grafický obal třeba na kámen mudrců, 
tekuté štěstí či jiné alchymistické produkty. 
 
Proto jsou v sedmé kapitole popsány inspirační zdroje, jakými jsou počítačové hry nebo 
fantasy knihy a filmy. To vše zúročila při tvorbě setu obalů na lektvary. 
 
Tato práce mne zavedla o mnoho let zpět a dozvěděla jsem se o tomto oboru spoustu 
zajímavostí. 



 
 

 

 
Kontrola plagiátorství byla negativní – systém našel shodu _0__ %. 
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