
                             

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin   

Ústav světových dějin 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

Tel.: (+420) 221 619 207 
 

usd@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 
 

   
 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Kristýna Nitschová 

Název práce: Morfinisté a kokainisté v Předlitavsku v letech 1867-1918 

Jméno vedoucího práce: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Nevydané prameny pocházejí z 4 archívů, z toho jeden je rakouský: Archiv hlavního města 

Prahy; Moravský zemský archiv v Brně; SOA v Praze; Steiermärkisches Landesarchiv.  

Dále byly využity dobový denní tisk a literatura. 

Vědecká literatura je českého, německého, rakouského a anglosaského původu, nicméně se 

velmi často týkala daného výzkumného úkolu pouze okrajově. O to cennější je autorčina 

práce s nevydanými prameny. 

Také oceňuji prostudování velkého počtu článků z vědeckých časopisů. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

Cílem bylo komparovat stav a léčbu morfinistů a kokainistů v ústavech pro choromyslné v 

Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Horním Štýrsku v letech 1867 až 1918. 
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Metodologicky se práce opírá o sociální dějiny, dějiny psychologie a dějiny lékařství. Dílčím 

problémem bylo, že práce psané lékaři postrádají metody historikovy práce, a naopak – práce 

historiků a historiček (včetně autorky diplomové práce) nemají lékařské znalosti a zkušenosti. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

2 

 

Stručné hodnocení: 

V úvodu je detailně a velmi kvalitně popsána kritika pramenů – tedy klíčová součást 

historické metody. 

Ale sociální dějiny, dějiny psychologie a dějiny lékařství jsou z metodologického hlediska 

komentovány minimálně. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 
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5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

V seznamu zdrojů – mohla být provedena lepší korektura: 

- pokud není u článků v dobovém tisku a dobové literatuře uveden autor, mělo by 

v seznamu být „anonymní“.  

Zařazení knih ANDĚL, Rudolf – FIALA, Zdeněk – KOPAČKA, Ludvík, Hrady, zámky a 

tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy, Praha 1984; VEBER, Václav, 

Dějiny Rakouska, Praha 2010. – je zbytečné – nevím, jak mohla obohatit daný výzkum. 

BAROP, Helena – chybí místo a rok vydání. 

Journal of Epidemiology and Community Health (1979-) 58, 2004, č. 9,… proč je tam údaj 

1979? 

DOLEŽAL, Martin, Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový systém, 

Praha 2013, s. 23. – opomenuto smazání s. 23 

DONĚK, Emanuel – DOŇKOVÁ, Jana, Počátky moravské psychiatrie I., Psychiatr. Praxi 7, 

2006, č. 2, s. 100. DONĚK, Emanuel – DOŇKOVÁ, Jana, Počátky moravské psychiatrie II., 

Psychiatr. Praxi 7, 2006, č. 3, s. 150. DONĚK, Emanuel – DOŇKOVÁ, Jana, Počátky 

moravské psychiatrie III., Psychiatr. Praxi 7, 2006, č. 4, s. 198. – jen na jedné straně? 

Journal of Modern European History 13, 2015, č. 1, s. 115-137 – chybí autor, název 

VANĚČEK, Miloš, První pohled do historie MEZINÁRODNÍ OPIOVÁ KONVENCE ze dne 

23. ledna 1912, Bulletin Národní protidrogové centrály 1997, č. 1, s. 19-32. – proč velkými 

písmeny? 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Diplomová práce splňuje veškeré požadavky na kvalitu, obsah, formu apod. Opírá se o 

nevydané a vydané prameny, cizojazyčnou literaturu, metodologicky je cenná 

v mezioborovém využití sociálních dějin, dějin psychologie a dějin lékařství. Dané téma 

vyžadovalo nastudovat mnoho terminologických a dalších poznatků z lékařských věd, 
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vynutilo si i konzultace s „nehistoriky“. V závěru shrnuje poznatky z léčby morfinismu a 

kokainismu, mj. komparuje sociální původ pacientů v daných léčebnách. V diplomovém 

semináři velmi aktivně pracovala, získala grant v rámci Grantové agentury Univerzity 

Karlovy a má již i zkušenosti s publikační činností. Studentka předložila velmi kvalitní 

původní studii, kterou doporučuji k obhajobě, a navrhuji hodnotit známkou výborně. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jak hodláte pokračovat ve výzkumu dané problematiky?  

O jaké metodologické autority se hodláte v dalším výzkumu opírat? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 

výborně 

 

 

Datum:  27. 8. 2020     Podpis:  

 

 


