
Školitelský posudek na diplomovou práci Šárky Kůrkové Spolek ochrana matek a kojenců v království 

Českém Spolek ochrana matek a kojenců v království Českém, Praha 2020, 85 s. rkp. plus přílohy 

 

Cíl práce 

Cílem práce, jak už název prozrazuje, je analýza archivních materiálů a novinových zdrojů týkajících se 

založení a fungování Spolku ochrana matek a kojenců v království Českém v období první světové 

války.  Za vznikem tohoto spolku stálo zděšení tehdejší lékařské veřejnosti z kojenecké a dětské 

úmrtnosti, která přesahovalo více než 20% hranici (a úřady to nevzrušovalo). Práce je zcela logicky 

zaměřena na hybatele tohoto (spolkového) hnutí, za kterým stáli už tehdy známí lékaři Jan Dvořák, 

Václav Piťha a další. 

 

Pramenná základna a práce s prameny 

Všechny podstatné dokumenty vztahující se k danému spolku se nacházejí v pozůstalosti Libuše 

Bráfové (Riegrové), Jana Dvořáka (StOA Rychnov n. Kn.) a v tzv. spolkovém archivu hl. m. Prahy. 

Důležitá je zde i excerpce lékařských periodik, které lze nalézt s větší námahou skryté na internetu. 

 

Metoda zpracování a výsledky práce 

Práce je založená na zajímavém materiálu, z tohoto materiálu vychází a na něm je také budován její 

vyšší smysl. Tím je osvětlení vzniku nového typu sociální práce, zpočátku provozovaného pouze 

privátně či spolkově v době, kdy existuje v zázemí obecná nouze a na frontě panuje masové vraždění. 

Koncem války a po válce je tento typ sociální práce uznán za významný a je více méně „postátněn“. 

Užitečná spolková práce přinesla osvětu do nového typu státní činnosti a také velké poučení pro 

rodičky a matky. Od té doby není zrození dítěte a jeho následná výživa přenechána jen přírodě, o 

čemž svědčí prudký pokles kojenecké úmrtnosti. Ten je dnes považován za jeden ze standardů 

vyspělosti civilizace či národního společenství. 

 

Náměty do diskuse 

MUDr. Jan Dvořák je nesmírně zajímavou osobností. Je Vám známa jeho kariera i před nastoupením 

do ředitelské funkce v pražské zemské porodnici? Lze někde dohledat fotografii či vyobrazení tohoto 

lékaře? 

Opočno bylo v 19. století vesnicí nebo městem? 

Jaký byl přesný název ministerstva sociální práce v roce 1917? 

Jaký je rozdíl mezi „zdravotnickým“ zákonem z roku 1870 a z roku 1883 a z roku 1888? Kde je lze na 

internetu dohledat? 

Byly opravdu městské a okresní nemocnice financovány ze státního rozpočtu? 

 

 



 

Závěrečné shrnutí 

Diplomovou práci Šárky Kůrkové doporučuji k obhajobě pro její odbornou a i jazykové kvality. 

 

V Praze 2. 9. 2020 

Milan Hlavačka 


