
                             

 

 

 

 

 
 
Posudek vedoucího práce bakalářské práce z Historie 

 

 

Autor: Kateřina Štrofová 

Název práce a bibliografické údaje: Nemocnice jako místo vztahu komunistického režimu a 

Římskokatolické církve po únoru 1948. Zdravotnická péče a duchovní činnost Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského v nemocnici v Českém Brodě a zásahy okresního církevního 

tajemníka do jejich činnosti (1948-1959) 

Autor posudku: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D. 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek výborně 

Metodologie práce velmi dobře 

Koncepce a struktura práce výborně 

Práce s prameny výborně 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení velmi dobře 

Invenčnost a původnost výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

 

Bakalářská práce Kateřiny Štrofové je ve svém celku podařeným dílem. Autorka se zhostila 

problematiky nikoli neznámé, přece však inovativně – přítomnost řádových sester 

v nemocničním zařízení v poúnorovém Českém Brodě nahlédla produktivně jako střetávání 

de facto dvou světů v jednom prostoru omezeném nemocničními zdmi…či možná plotem. 

V jednom společném prostředí vedle sebe působily síly nárokující si člověka po svém. Na 

jedné straně socialistické zdravotnictví pečující o socialistického člověka, na druhé straně 

křesťanská víra a představitelky katolické církve. V jednom de facto z nejsymboličtějších míst 

komunistické diktatury se tak o pacienty staraly ženy „nepřítele“, notabene intenzivně 

pronásledovaného. Či ještě lépe, kvalitu socialistické, znárodněné zdravotní péče obstarával 



                             

 

 

 

 

 
 
proklamativní vnitřní (ale i vnější) nepřítel režimu – v těle socialistického národního 

zdravotnictví působila křesťanská duše. 

Jedná se o téma vpravdě foucaultovské, škoda proto, že autorka cítila vůči konceptuálním 

inspiracím jistou nedůvěru či bázeň. Soudím, že explicitní konceptuální uchopení práce jdoucí 

právě naznačeným foucaultovským směrem by ji umožnilo „vymačkat“ z tématu ještě více 

zajímavých postřehů a informací. Věřím však, že v rámci budoucí diplomové práce ztratí 

Kateřina Štrofová svůj teoreticko-metodologický respekt. Její skutečně pilná archivní práce 

by tak byla ještě produktivněji zúročena.  

V každém případě – a již se opakuji – velmi chválím výběr tématu, schopnost nahlédnout 

problematiku nově a trávit hodiny v regionálních archivech hledáním řádové jehly v kupě 

pramenného sena. 

 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou výborně 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň velmi dobře 

Přílohy (pokud jsou) Zvolte položku. 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Po formální stránce nemám k textu žádné zásadní připomínky. Jedinou poznámkou, kterou 

mohu učinit, je pobídka autorce k úspornějšímu psaní, nikoli z hlediska délky textu, ale délky 

a složitosti vět a souvětí. I s textem lze pracovat, promýšlet a precizovat sdělení. Kateřinu 

Štrofovou jsem musel průběžně pobízet k jazykové úspornosti. Současně jsem si vědom, že se 

jedná o autorčin první rozsáhlejší text. Tvůrce musí jednoduše sbírat zkušenosti, musí se 

vypsat. 

 

C) Celkové zhodnocení 



                             

 

 

 

 

 
 
 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

S autorkou jsem byl v průběžném kontaktu a mohl tak sledovat vznikání výsledného textu. 

Konzultovali a diskutovali jsme řadu konkrétních podnětů, možnosti výzkumu, zaměření 

jednotlivých kapitol. O práci jsem tak měl neustále detailní přehled. 

Text Kateřiny Štrofové je podařeným dílem, které se zajímá o lokální dění v nemocnici 

v Českém Brodě, nicméně inovativně. Jedná se o mikrohistorickou sondu, zcela jistě však 

s přesahujícím sdělením týkajícím se možností a limitů (místního) vládnutí reprezentantů 

komunistického režimu. Kateřina Štrofová zajímavě narušuje občasný schematismus a 

automatická očekávání badatelů zkoumajících postavení katolické církve v poúnorovém 

Československu. Aniž bych chtěl popírat excesy, násilí a přešlapy represívních složek či 

utrpení obětí „státní pozornosti“, vyzdvihuji jedno ze sdělení autorčina textu, tj. na místní 

úrovni se utvářely specifické vztahy, v nichž obě strany mohly hrát proměnlivé a někdy i 

překvapivě sebevědomé role – moc je relacionální, jak kdysi ukázal Michel Foucault a nyní 

na příkladu českobrodské „kapiláry“ zajímavě potvrdila Kateřina Štrofová. 

 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

  Nemám žádné otázky. 

 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

 

V Praze, dne 8. 6. 2020 

 

Podpis doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D. 

 

 


