
Posudek diplomové práce JITKY KATOVSKÉ 
ŠPITÁL SV ATÉHO PAVLA V PRAZE 

Tématem diplomové práce Jitky Katovské.jsou osudy staroměstského špitálu 
Obráceni svatého Pavla a zejména osudy jeho špitálniků. I když to neni v úvodu 
nijak zdúrazněno; nebylo úkolem diplomantky zpracovat dějiny tohoto špitálu od 
jeho počátků (v prvním desetiletí 16. století) až do josefinského zrušeni komplexně, 
nýbrž se měla věnovat zejména špitálnikům, mechanismům obsazováni špitálnich 
míst, špitální každodennosti a špitálnimu personálu, tedy správě tohoto zařízení. 
Dlužno hned na začátku konstatovat, že autorka navzdory torzovitému 
pramennému materiálu toto zadání nejen splnila, ale v mnoha ohledech i překročila. 

V úvodních kapitolách najdeme jednak velmi pečlivě zpracovaný a prakticky 
vyčerpávající přehled literatury české a německé, jednak stručný přehled dějin 
pražského špitálnictví s přesahem k dějinám chudinské péče (vzhledem k zaměřeni 
práce celkem logický). Zde bych pouze upozornil, že závěr kapitoly na s. 20 by mohl 
mylně sugerovat představu, že nástupnickými institucemi vlašského špitálu v době 
reforem Josefa II. byly všechny následně jmenované instituce. 

Potom už přichází na řadu vlastni téma: špitál svatého Pavla. Autorka si 
všímá pramenů, umístění a kapacity špitálu, špitálských úředníků, fundací ke 
špitálu, stručně i špitálního hospodářství (struktury výdajů). V přehledu úřednich 
knih špitálu, které použila, záslužně upozorňuje na inventář všech původnich 
pomůcek ve špitálu vedených, obsažený v rkp. 2901. Na jeho základě pak může 
rekonstruovat a přesně určit dochovaný soubor pramenů. Rovněž upřesňuje obsah 
jednotlivých knih, jenž se - jak už tak bývá - mnohdy neshoduje s popisy 
v inventářích dobových, ale ani modernich (upozorňuji zde jen na autorčino 
poněkud nepozorné a zavádějící střídáni pojmů folio a strana). Výborně zpracovaná 
správa špitálu s přehledem jmen všech v pramenech či literatuře dohledatelných 
úředniků vnáší světlo do zatím málo známé problematiky a navozuje řadu paralel se 
správou např. kostelních záduší. Velmi vtipným způsobem autorka dohledává údaje 
o špitálské každodennosti kombinací údajů normativnich (špitální řád z 18. století či 
podmínky Koppovy nadace) se zprávami o přestupcích proti této normě 
(komunikace správy špitálu s městskou radou). 

Další kapitola se týká špitálníků, tedy osob, které získaly některé ze špitálních 
míst s porcemi nebo alespoň tyto porce bez umístěni ve špitále. Ačkoliv se jedná o 
údaje rozptýlené a neumožňující nějaké soustavnější sociologicko-statistické závěry, 
provedla autorka pro osvětleni této tak málo známé otázky přímo průkopnickou 
sondu. Přirozeně musí mnohé domýšlet, protože vyhledáni prozopografických údajů 
ke klientům špitálu, přicházejícím většinou z nižších sociálnich vrstev, je prakticky 
nemožné. Rovněž nelze bohužel odhadnout, jak velké procento chovanců špitálu se 
autorce povedlo zachytit. Pokud se petent (či jak Katovská píše, suplikant) neobjevil 
v knize dekretací staroměstské rady, určených špitálu, či v nějakých účetních 
položkách, je nemožné jej zachytit. Existence kategorie "dalších špitálníků", kteří se 
jmenovitě objeví až v souvislosti se svým pohřbem, svědčí o tom, že řada jmen nám 
prostě chybL Alespoň odhadnout jejich počet je ovšem nemožné, byť Katovská 
rekonstruovala kapacitu špitálu i počet osob docházejících pro" porce". Netušíme 
totiž, jak dlouho se v průměru těmto požitkům těšily. I přes toto omezení ovšem 



přinesla autorka řadu cenných, zcela nových poznatků o skladbě špitálníků a 
podmínkách jejich pobytu u svatého Pavla. 

Zajímavou a cennou kapitolu představuje pak srovnání pražských poměrů se 
špitálem svaté Kateřiny v Řezně, ovšem starším a výrazně větším, také pramenně 
lépe doloženým. Srovnání přesto vyznívá relevantně a zajímavě také díky postupu 
autorky, při kterém strukturovala pojednání o svaté Kateřině záměrně stejným 
způsobem jako v případě staroměstského špitálu. 

Jitka Katovská si tak ve své diplomové práci poradila s velkým souborem 
poměrně různorodých pramenů (kromě úředních knih špitálu z AMP také 
s prameny z fundační komise) a zpracovala je přes obtížnost zadání do velmi 
koherentní práce, jež přinesla řadu nových poznatků. Z tohoto důvodu navrhuji 
ohodnotit diplomovou práci Jitky Katovské jako výbornou. f} P li/ f, ) 

V Praze 18. září 2008 V I /)// V 
PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 
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