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Školitelský posudek 

 

Dějiny charity, dějiny sociálně slabých společenských skupin byly a jsou v různé míře a v různé 

frekvenci tématem historiografického výzkumu. V posledních letech se tomuto tématu věnoval 

zejména okruh autorů kolem prof. Milana Hlavačky, práce Mileny Lenderové i Rudolfa Kučery.  

Autorka načrtla historické kořeny takto zacílené charitativní činnosti od 19. století (působení žen 

z rodiny Palackých, Riegrovy i Bráfovy). Právě z této rodiny pocházela Libuše Bráfová, která se stala 

jednou, i když ne klíčovou, spíše symbolickou osobností ve zkoumaném Spolku pro ochranu matek a 

kojenců.  

Autorka využila mnohdy torzovitě zachované archivní materiály, dobový periodický i příležitostný 

tisk, dobovou odbornou lékařskou literaturu, pozdější vzpomínky atd. Obeznámila se s dosavadní 

vědeckou literaturou, svou práci opatřila i zajímavou dokumentací v příloze, tato příloha není pouze 

ilustrací, ale opravdu důležitou součástí pro interpretaci.   

Šárka Kůrková se tedy rozhodla zkoumat podporu těch slabších mezi slabými – matek i kojenců 

v době první světové války. Zabývala se dějinami spolku, u jehož zrodu a existence stály významné 

lékařské kapacity. které si byly nutně z praxe vědomy tragických dopadů vysoké novorozenecké 

úmrtnosti v důsledku válečného strádání civilního obyvatelstva. Popsala vznik spolku (1915) jako 

dobrovolné organizace, jednoho z prvních svého druhu v zemi, jeho fungování, sídlo, resp. sídla 

poraden, jeho finanční hospodaření i propagaci: časopisy, příležitostné akce, jakou byl např. i veřejný 

křest „zachráněných“ dětí v Praze – Holešovicích. V tomto případě nechyběly ani výrazy státní 

loajality – děti z těch nejbídnějších poměrů si do života nesly hned několik křestních jmen po svých 

významných „kmotrech“. 

Zkoumala dějiny spolku s ohledem na aspekty sociální politiky, výzkum dějin žen i dobové 

zdravovědy.  

Práce má potenciál pro budoucí komparaci s již zpracovanými dějinami podobně orientovaných 

spolků, zajímavé a nutné bude jistě srovnání (až budou sepsány jeho dějiny) se spolkem České srdce, 

ale také pro srovnání s podobnými spolky (pokud jsou dochovány materiály) „německé“ Prahy, resp. 

Čech. Bylo by dobře, kdyby bylo jádro práce publikováno jako materiálový příspěvek např. 

v některém z Pražských sborníků historických.  

 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě, hodnotím ji známkou výborně. Bude ovšem záležet na 

průběhu obhajoby, zda tuto známku autorka obhájí.  

V Praze 3. září 2020 
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