
Oponentský posudek na bakalářskou práci

Marcely Černé „Prof. Rudolf Jedlička (1869-1926) a zdravotně-sociální instituce 

spjaté s jeho působením“, UK FF, Praha 2011, 60 s. + 2 s. příloh. 

Objemná bakalářská práce vypracovaná slečnou Marcelou Černou „Prof. 

Rudolf Jedlička (1869-1926) a zdravotně-sociální instituce spjaté s jeho působením“ 

se zabývá často málo frekventovanou problematikou: osobností prof. Rudolfa 

Jedličky a jeho profesní (a zakladatelské) činností. Právě s jeho jménem jsou spjaty 

dva pražské zdravotně-sociální instituce – Pražské sanatorium v Podolí a Jedličkův 

ústav na Vyšehradě. Obě tyto instituce vznikly těsně před první světovou válkou. 

Přestože se částečně proměnila jejich úloha, existují dodnes a existují i v širším 

společenském povědomí. Práce je logicky strukturovaná. Tvoří ji vyjma úvodu a 

závěru tři strukturované kapitoly: osobnost Rudolfa Jedličky, Pražské sanatorium 

v Podolí a Jedličkův ústav. Základ práce představuje osobnost Rudolfa Jedličky a 

jeho působení na konci rakousko-uherské monarchie a počátečních let 

Československé republiky. Práce se pohybuje na pomezí hospodářských a 

sociálních dějin, stejně tak dějin sociálních institucí a je příspěvkem i pro dějiny 

zdravotnických zařízení. Dává nahlédnout do formálních i finančních obtíží spojených 

se založením zdravotně-sociálních ústavů.

Práce je založena především na studiu nepublikovaných a publikovaných 

archivních materiálů (fondy Archivu Lékařské knihovny ústavu pro péči o matku a 

dítě v Praze, Archivu Univerzity Karlovy v Praze a Historickém archivu Jedličkova 

ústavu v Praze) a studiu dobové a současné odborné literatury. Práce je přínosem 

v dotčené problematice. Je výsledkem autorčina poctivého dlouhodobého archivního 

studia. Na konci práce je uvedeno několik zajímavých fotografií majících vztah 

k řešené problematice.

Ocenění zaslouží autorčin iniciativní a samostatný přístup ke zpracování 

tématu. Cíle práce – zmapování Jedličkova bohatého života a jím založených 

institucí – se podařilo autorce naplnit. Současně se autorka neomezila jen na vylíčení 

osobních a profesních událostí v Jedličkově životě, ale pokusila se vylíčit dobovou 

atmosféru (univerzitní život, vývoj medicíny, vztah veřejnosti k zdravotně postiženým 

apod. Práci lze považovat i za splacení jakéhosi dluhu české historiografie, neboť 



osobnosti Rudolfa Jedličky nebyla dosud věnována žádná monografie. Možná, že to 

souvisí s dostupnými archivními dokumenty a fragmentárností fondů.

Na předloženou bakalářskou práci lze navázat studiem sociální politiky 

československého státu a problematice uplatnění takových obětavých a zapálených 

osobností jako byl právě R. Jedlička. Práce je psána kultivovaným jazykem. 

Bakalářská práce je přínosem k hospodářským a sociálním dějinám a dějinám 

zdravotnických institucí. Lze doporučit její vydání formou studie (s případnými 

úpravami) v odborném periodiku, např. Dějiny věd a techniky.

Práce splňuje požadavky obsahové i formální, kladené na bakalářskou práci a 

plně ji doporučuji k obhajobě.

Navrhuji výborně.

Praha, 19. ledna 2011

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
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