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posudek vedoucího práce

Cílem bakalářské  práce  Petry  Soukup  bylo  zachytit  dětství  v městském prostředí  14.–16.
století na základě výběru a komparace ikonografických a hmotných pramenů. Zaměření na
tyto typy pramenů je v souladu s interdisciplinárním přístupem uplatňovaným při studiu dějin
každodennosti. Autorka se zaměřila na tři oblasti spjaté s dětstvím do sedmi let věku: 1. porod
a rané dětství, 2. volný čas dětí s důrazem na hry a hračky, jimž věnovala největší pozornost,
3. děti v ohrožení. Důležitou součástí práce je komentovaná příloha 72 obrázků. 

Z textu je zřejmé, že problematika dětství autorku zaujala, v práci cituje celkem 67 tištěných a
elektronických zdrojů. Téma je poměrně zdařile vymezeno a zasazeno do širšího kontextu,
autorka bere v potaz kritéria  výběru pramenů a možnosti  jejich  interpretace  a  je  si  dobře
vědoma limitů  své  práce.  Avizovaná ikonografická  metoda  byla  sice  využita  jen  zčásti  a
určité rezervy má i typologie a komparace pramenů, přesto práci považuji za solidní.  

Limitujícím  faktorem  je  ta  okolnost,  že  autorka  nepracovala  s písemnými  prameny  a  při
interpretaci byla proto nucena spolehnout se na sekundární literaturu. Za hlavní slabinu práce
však  považuji  nedůslednost  v komparaci  ikonografických  a  hmotných  pramenů,  která  se
zdařila jen v kapitole věnované hrám a hračkám. Ještě podrobnější analýzou by bylo možno
také dospět k přesnějšímu rozlišení univerzálně platných fenoménů a regionálních specifik. 

Moje druhá výtka se týká formální stránky práce. I když se na základě konzultací autorce
podařilo řadu chyb vychytat, stále jich ještě dost zůstalo neopravených. Jedná se o neobratné
formulace,  hovorové  výrazy,  gramatické  chyby  a  překlepy  v řádu  několika  desítek,  což
zbytečně úroveň práce devalvuje. Patří sem i zkomoleniny osobních jmen (Panofsky místo
Panofský,  Cassirer  místo Cassir),  neúplné  citace  online textů  a nedůsledné rozlišení  mezi
pramenem a literaturou (např.  chybné řazení Legendy aurey do literatury místo pramenů),
odkazy  na  databáze  ikonografických  a  hmotných  pramenů  měly  být  zařazeny  do
samostatného  oddílu.  Do  závěru  nepatří  odkazy  na  cizí  poznatky,  zde  je  nutno  shrnout
poznatky vlastní a odpovědět na vytčené výzkumné otázky. 

Zmíněné  kritické  poznámky  však  nijak  neumenšují  přednosti  této  solidně  zpracované
bakalářské práce, kterou z výše uvedených důvodů doporučuji hodnotit velmi dobře. 
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