
Posudek na magisterskou diplomovou práci Bc. Petry Chaloupkové - Katedra pomocných 

věd historických a archívního studia FF UK v Praze 

Téma: Správa a fungování Zemského ústavu pro choromyslné v Praze v letech 1791-1886 

Práce o rozsahu 84 stran (text 64 str.) a osmi stran obrazové dokumentace si vytkla za cíl zpracovat 

dějiny pražského ústavu choromyslných od jeho založení v roce 1791 do roku 1886, kdy do jeho 

objektu byly umístěny nově založené psychiatrické kliniky české a německé univerzity. 

Úvodní kapitoly o péči o choromyslné ve světě a v českých zemích jsou zpracovány z literatury, 

těžiště práce spočívá ve třech následujících kapitolách, v nichž autorka sleduje osudy tohoto 

ústavu ve třech etapách (1791-1846, 1846-1862, 1862-1886), jejichž počátek ohlašuje vždy 

výrazná změn v jeho správním vývoji. V každém z těchto období sleduje tři základní otázky -

správu ústavu, stavební vývoj a "každodennost" (pod názvem Ze života v ústavu). 

Pramennou základnu práce tvoří dobová legislativa a tisky a archivní prameny z Národního archivu 

z fondů Zemského ústavu pro choromyslné v Praze a Zemského výboru, které přinesly k 

některým sledovaným otázkám méně informací než bylo očekáváno. Nicméně autorce se podařilo z 

uvedených podkladů dobře objasnit sledované otázky a v některých kapitolách přinést i řadu 

nových cenných poznatků (zejména kapitola Ze života v ústavu s. 58-63). Práce je přehledně 

rozčleněna, text vhodně doplňují tabulky a grafy; po stránce stylistické je psána pěkným, čtivým 

jazykem. 

Připomínky: 

1. S.7 Fond všeobecné nemocnice je především v Národním archivu, v Archivu hl. města Prahy je 

jen menší část. 

2.Autorce unikly dvě dobové publikace: Riedl, G., Prag's Irrenanstalt und ihre Leistungen in den 

Jahren 1827, 1828 u. 1829, Prag 1830, Nowak, A., Notizen liber die Prager Irrenansta1t, Prag 

1835 

3 S. 14 La Mettrie- dvě tt. 

4.S. 18 - Nadpis kapitoly by měl znít Počátky péče o duševně choré v Čechách a na Moravě. 

5. V přehledech přednostů ( s. 22, 24, 42,53) nedůsledně a nejednotně uváděny tituly. Profesura 

uvedena jen u některých, docentury neuvedeny vůbec - bud' uvádět jen jména bez titulů. nebo 

tituly přesně. Ani označení Dr. není přesné - do r. 1872 byli Med. Dr., poté MUDr. 

Závěr: Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako velmi dobrou. 
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