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Předložená bakalářská práce plně osvědčuje erudici a schopnosti autorky využívat standardní 

postupy historické vědy na poli moderních dějin. 

Z hlediska jazykového je text dobře formulován stylisticky a rovněž jeho gramatická úroveň 

překračuje obvyklý průměr prací tohoto typu, které jsou obhajovány na FFUK. 

Z hlediska pramenné základny rovněž nemám námitek. Autorka plodně využila několika 

fondů (Archiv Lékařské knihovny Ústavu pro péči o matku a dítě, Archiv UK, archiv 

Jedličkova ústavu) a nemalý počet dobových publikovaných textů. Zároveň se opírala také o 

reprezentativní soubor sekundární literatury, která k tématu existuje. Zvláštní ocenění 

zasluhuje autorka za ochotu shromáždit rozličné materiály z dobového tisku (mnohdy i jen 

lokálního významu), ačkoli lze spekulovat, že některé texty patrně nalezla v podobě výstřižků 

v archivu. To však nijak neumenšuje informační potenciál této bakalářské práce.

Autor má v bakalářské práci především ukázat, že se během studia naučil využívat základní 

postupy „historického řemesla“, tj. zvláště shromáždit a kriticky interpretovat dostupné 

prameny. Vůči Marcele Černé nelze v tomto směru vznést žádné relevantní námitky. Lze ji 

naopak ocenit za pilnost a zodpovědný přístup.

Z hlediska své struktury je text zajímavě pojat. Zatímco první polovina je členěna 

chronologicky jako obvyklá biografie, druhá část klade důraz na instituce, které byly 

s Jedličkovými aktivitami úzce spjaty. Jakkoli všechny tyto „institucionální“ kapitoly se 

autorce zdařilo dobře provázat s biografickými údaji, kapitola o univerzitě se zdá být 

z hlediska struktury textu poněkud přebytečná a neorganicky zakomponovaná.

Lze namítnout, že tento biografický text je poněkud hagiograficky formulovaný. U bakalářské 

práce je však takový výkladový postup zcela omluvitelný, zvláště pak když studovaná 

osobnost k úctě a obdivu svými skutky doslova svádí. Dále bych autorce doporučil, když 

uvádí např. mzdové údaje z minulosti (v tomto případě výši Jedličkova ročního služného), aby 

k nim dodávala nějaké srovnatelné cifry (třeba průměrné mzdy jiných profesí apod.). Pouhé 

uvedení částky má z hlediska (zvláště neodborného) čtenáře jen minimální vypovídací 

hodnotu.

Proti předloženému textu nevznáším z pozice oponenta žádné zásadní námitky. Splňuje 

všechny důležité požadavky kladené na tento typ vysokoškolských prací, a proto tuto 

bakalářskou práci Marcely Černé doporučuji bez výhrad k obhajobě. 

V Praze, dne 8. února 2011        ……………………………………
PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
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