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včetně grafických příloh. 

Jedním z dluhů naší historiografie je kritické a systematické studium věnované dějinám špitá

lů a nemocnic v Čechách. Na tomto stavu příliš nezměnila ani konference pořádaná 

v druhé polovině 80. let. Archivem hl. m. Prahy, nic na tom nezměnily ani v posledních le

tech vydané syntetizující práce osvědčeného autorského tandemu Ludmila Hlaváčková

Petr Svobodný, či dílčí práce k dějinám některých mimopražských špitálů z pera Jaroslava 

Panáčka (Česká Lípa), Jany Smíškové (Litoměřicko, Děčínsko), Jana Schwallera (Pardubi

ce) a některé další. Většina z těchto prací se věnuje pouze vybraným tématickým okruhům 

z dějin příslušných špitálů, nepojímá je v celku z hlediska jejich správní organizace, vnitř

ního provozu apod. Na tomto faktu nic nemění ani v nedávné době vydaná práce věnovaná 

českým a moravským špitálům, zpracovaná v rámci projektu vídeňského Ústavu pro ra

kouský dějezpyt. Zatímco v českém prostředí je tak situace dlouhodobě neuspokojivá, a až 

na drobné výjimky postrádáme práce věnované nejrůznějším typům zdravotnických, resp. 

sociálních zařízení z období raného novověku až do konce století osmnáctého, a to nejen 

z hlediska jednotlivých založení těchto institucí, především však z hlediska celkového ob

razu zdravotní a sociální péče na pozadí politických a hospodářských dějin daného období, 

stav bádání v okolních zemích, zvláště na západ od našich hranic, doznal v posledních le

tech výrazného posunu. Práce Jitky Katovské tak představuje jeden ze základních "kame

nů" do mozaiky postihující vývoj těchto zařízení v období raného novověku a je o to cen

nější, že přináší nové a zásadní informace pro poznání jejich správní struktury i vnitřního 

organismu, a to na příkladu pražského špitálu sv. Pavla. Pro porovnání zdejšího špitálu 

s obdobnými zahraničními zařízeními zvolila řezenský špitál sv. Kateřiny (obdobný model 

srovnání užila již dříve Jana Smíšková při sledování dějin špitálů na Litoměřicku a Děčín

sku na straně jedné a drážďanského špitálu sv. Jakuba na straně druhé, byť u ní se tak dělo 

v samostatných studiích). 

Práce je rozdělena do dvou hlavních oddílů věnovaných nejprve pražskému, poté řezenskému 

špitálu, přičemž pro autorku je charakteristická systematičnost výkladu a logická návaznost 

jednotlivých částí práce. Po stručném úvodním slovu (s. 6) věnovaném jednak autorčině 

motivaci, jednak zdůvodnění výběru obou porovnávaných špitálů následuje přehledně 

zpracovaná pasáž týkající se literatury (české i německé) k dané problematice (s. 6-13). ln-



tegrálně je poté zařazena kapitola, v níž autorka charakterizuje jednak důvody vedoucí 

k zakládání nejrůznějších typů sociálních, charitativních zařízení k zaopatření chudých, 

přestárlých, nemocných a nemohoucích, především však špitálů, jednak se zaměřuje na 

stručné představení jejich profilu. Zvláštní pozornost věnuje základnímu představení vývo

je špitální péče v Praze (s. 14-20). 

V dalším výkladu se autorka již zcela soustředí na vlastní špitál sv. Pavla, přičemž vychází 

v prvé řadě z dochovaných archivních pramenů uložených ve fondech Archivu hlavního 

města Prahy, které doplňuje o písemné prameny fundační komise z Národního archivu. 

Precizně zvládnutá literatura k tématu a především heuristika umožnila autorce podat ze

vrubný pohled na vnitřní chod tohoto špitálu a život jeho "chovanců". Text je logicky roz

dělen do několika oddílů (prameny - s. 21-24; dějiny špitálu - s. 25-28; správa, hospoda

ření a majetek špitálu - s. 29-46), v nichž výstižně a přehledně analyzovala nejzásadnější 

otázky spojené s provozem špitálu. Následuje část (špitálníci - s. 47-66) věnovaná péči o 

obyvatele tohoto zařízení na straně jedné, na druhé straně i vlastnímu podílu špitálníků na 

chodu příslušného zařízení. Právě tato část poskytuje zvláště pestrý pohled na život za bra

nou špitálu. 

Obdobným způsobem jako je strukturována kapitola týkající se pražského svatopavelského 

špitálu je sestavena i kapitola o špitálu v bavorském Řezně. Oproti zařízení pražskému je 

postavena na důkladném studiu bohaté literatury (vycházející přirozeně z dochovaných pí

semných pramenů) existující kjeho dějinám, správě i provozu. 

Připomínky, resp. doplňky: v pozn. 2 a soupisu literatury by bylo vhodnější uvést u Dějin čsl. 

lékařství... kol. autorů, vzhledem k tomu, že na práci se kromě uvedené Marie Vojtové po

díleli ještě další autoři (Chlumská, Kábrt, Rozsívalová, Poláková, Šplíchalová). Diskusní je 

rovněž, zda u sv. Emerama (s. 72) by nebylo vhodnější užití českého Jimram. Bezesporu 

zajímavá a cenná by byla rovněž pasáž věnovaná architektonickému uspořádání špitální 

budovy. 

Závěr: práce je psána velmi kultivovaným jazykem, autorka se vyvarovala nejrůznějších klišé, 

k nimž by práce mohla (vzhledem k zaměření) svádět. Především však představuje vynika

jící odrazový můstek pro další bádání v oblasti dějin špitálů a péče o chudé, nemocné či 

přestárlé, rozšiřuje komparační možnosti pokud jde o zařízení obdobného typu jak v čes

kých zemích, tak i v zahraničí. Práci doporučuji k obhajobě, její písemnou verzi hodnotím 

jako výbornou. 

V Praze dne 16. září 2008 
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