
Posudek diplomové práce 

Bc. Petra Chaloupková, Správa a fungování Zemského ústavu pro choromyslné v Praze v le

tech 1791-1886, KPVHAS FFUK, Praha 2008,87 s + grafické a obrazové přílohy. 

Ačkoli dějiny medicíny vždy náležely a stále náleží bezpochyby k velmi atraktivním téma

tům, zůstávaly však vždy převážně doménou samotných lékařů, v centru jejichž laického 

zájmu byla historie. Nic na tom nemění ani fakt, že především zásluhou pracovníků Ústavu 

pro dějiny lékařství a zde především osvědčené autorské dvojice Ludmila Hlaváčková a 

Petr Svobodný, se bádání v této oblasti posunulo zvláště v posledních dvou až třech deseti

letích velmi dopředu. Týká se to především kritického zpracování písemných pramenů jed

notlivých zdravotních zařízení, a to od špitálů, přes předchůdce současných nemocnic, až 

po otevření Všeobecné nemocnice v Praze v roce 1791 ajejíjednotlivé ústavy. 

Součástí areálu nově otevřené Všeobecné nemocnice byl i Ústav pro choromyslné, počátek 

jehož fungování se váže ke stejnému datu jako nemocnice, tj. 2. ledna 1791. A právě tento 

ústav, jeho správa, vývoj, osudy i významné osobnosti během prvního téměř sta let exis

tence se stal předmětem předkládané práce Petry Chaloupkové. 

Práce je rozčleněna do pěti kapitol. V přehledném úvodu autorka seznamuje čtenáře s hlavní

mi motivy, které ji vedly k volbě témat, nastiňuje v hlavních bodech cíle své práce a záro

veň představuje hlavní zdroje informací. Kromě literatury a odborných periodik (Časopis 

lékařů českých a Československá psychiatrie) to byly především fondy uložené 

v Národním archivu v Praze (Zemský ústav pro choromyslné, Zemský výbor, České gu

bernium - zde zejména dvorské dekrety), dále návštěvní kniha ústavu založená v roce 1834 

jeho tehdejším primářem Josefem Riedlem, tištěné prameny, a sice především říšské zá

koníky. Bezesporu by v této souvislosti stálo za prověření, zda a v jakém rozsahu jsou 

k dispozici písemné prameny týkající se ústavu i v Archivu hlavního města Prahy, hlubší 

prověření by si zasloužil i samotný fond českého gubernia. Uvedený úkol (zvláště pokud 

jde o gubernium) však nebyl z časových důvodů realizovatelný, lze jej v dané souvislosti 

pouze doporučit do budoucna - ať již diplomantce či někomu z budoucích badatelů. Jako 

nereálné se rovněž ukázalo v průběhu práce komplexní kritické ediční zpracování zmíněné 

návštěvní knihy. 

Následující kapitoly jsou již věnovány vlastní problematice péče o duševně nemocné 

v minulosti a v Čechách zvláště. Obě kapitoly jsou koncipovány přehledně, i nepoučeného 

čtenáře poutavě vtahují do děje a poskytují mu potřebné základní informace z oboru. 



Těžiště práce představují následující tři kapitoly, které jsou věnovány vlastnímu Ústavu pro 

choromyslné v jednotlivých časových obdobích (1791-1846; 1846-1862; 1862-1886), kdy 

se v jeho vedení vystřídala řada významných osobností z řad praktikujících lékařů i vlast

ního prakticky se rozvíjejícího oboru psychiatrie. Každá z těchto kapitol je logicky členěna 

do dalších podkapitol pojednávajících o správě ústavu v příslušném období, stavebním vý

voji a vlastnímu vnitřnímu organismu, pominuty nejsou ani významné osobnosti, které se 

podílely jak na rozvoji samotného ústavu, tak i vlastní psychiatrie jako oboru. Součástí ka

pitoly pojednávající o ústavu v letech 1862-1886 je rovněž pasáž věnovaná vzniku české a 

německé psychiatrické kliniky po rozdělení univerzity na část českou a německou v roce 

1882. 

Práce je doplněna ilustrativními grafy, tabulkovými přehledy dokumentujícími vývoj ústavu 

v jednotlivých letech, nechybí ani příloha obrazové. Pro přehlednou orientaci jsou zvláště 

cenné závěrem připojené rejstříky (místní, jmenný a věcný). 

Závěrem bych chtěla vyslovit přání, aby autorka v práci pokračovala a tzv. ji "dotáhla" (např. 

v rámci doktorské práce?) - ať již se to týká výše uvedeného prověření některých archiv

ních fondů, či stavebního vývoje, tzn. především návrhů a doporučení lékařů, jak by měl 

ústav vypadat a fungovat (jsou-li ovšem k dispozici), vítaná by byla i komparace s ústavy 

obdobného typu ať již u nás či v zahraničí. 

Práci, která je psána neobyčejně čtivě, svěžím kultivovaným jazykem, doporučuji k obhajobě, 

v její písemné formě hodnotím jako velmi dobrou. 

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 

V Praze dne 16. září 2008 


