
Doporučení vedoucí dizertační práce 

Ilona Pavelková, Lázně a sanatoria ve Slezsku (česká část) od 2. pol. 19. století do konce 30. 

let 20. století. Dizertační práce, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK Praha, 2018. 

Autorka se soustředila na problematiku, k jejímuž zpracování mohla využít nejen své 

bohaté muzejní praxe, ale i znalosti regionu a reálií ke slezským lázním se vztahujících. 

Časově svou práci logicky ohraničuje dobou vzniku a vyhraňování se lázní v 19. století na 

jedné straně, politickými událostmi z konce 30. let 20. století, které přerušily dosavadní vývoj 

lázní, na straně druhé. I výběr specifické oblasti Opavska a Těšínska je zdůvodněn. 

Práci dělí do tří základních částí. V první, nazvané Z historie lázeňství, obšírně 

pojednává o všeobecných záležitostech pro lázeňství v daném období a prostoru relevantních: 

o právních předpisech, osobnostech (Priessnitz, Kneipp), o přírodních zdrojích (vody, peloidy, 

klima) a o balneologii, která jako vědecký obor právě vzniká. V druhé části popisuje historii 

jednotlivých lázní a jednoho sanatoria české části Slezska, s vysvětlením, proč plicní 

sanatorium do práce zahrnula. Znovu se k těmto ústavům vrací, aby je jeden po druhém 

zhodnotila z hlediska prostředí a architektury a také konkurenceschopnosti, o niž usilovaly 

inzercí a reklamou včetně suvenýrů. V třetí části zhodnocuje význam těchto lázní z hlediska 

zdravotního (léčebná stránka lázní), společenského (návštěvnost a společenské zařazení 

uživatelů lázní) a ekonomického (jaký profit přinášely obyvatelům kraje). 

O cílech práce a metodách píše autorka v úvodní části: prací chce postihnout 

podmínky vzniku, způsoby terapie, význam prostředí i osobností léčitelů, společenský a 

kulturní význam i ekonomické dopady faktu, že lázně byly zbudovány právě v těchto místech. 

To se jí podle mého mínění zdařilo. Využívá vedle dosavadní literatury o lázeňství, se kterou 

čtenáře obšírně a přehledně v úvodu seznamuje, i sbírky muzeí s bohatými hmotnými 

památkami. Se sekundární literaturou pracuje kriticky, využívá ji ve velké míře, ale není 



v jejím vleku. Samostatně uvažuje, co je z ní i z pramenů důležité pro její práci, i o limitech 

využitelnosti např. pro komparaci – srovnávat lázně lze jenom tehdy, pokud jsou dosažitelné 

materiály ve zvolených parametrech. 

Práce je napsána kultivovaným a čtivým jazykem, je zřejmé, že autorka má publikační 

zkušenosti; poznámkový aparát i ostatní odborné náležitosti jsou na profesionální úrovni.  

Otázky, jež si v úvodu vytkla, v průběhu práce sleduje a odpovídá na ně a v závěru je shrnuje.  

Doporučuji práci k obhajobě.  

K rozpravě u obhajoby práce si dovolím vznést následující dotazy. Jak si tehdy stála česká 

balneologie ve srovnání se zahraniční vědou. O některých národnostních aspektech autorka 

v práci píše – jak se lázně prezentovaly německé a české veřejnosti, mě zajímají i návštěvníci 

jiných jazykových oblastí. 

 

 

 V Praze 7. 6. 2018        Hana Mášová 

 


