
Posudek na bakalářskou práci 

Vliv Philippa Pinela na přístup k choromyslným v Praze, 1780 – 1850 

Vypracovala: Lucie Turjanská 

Předkládaná práce si volí velmi originální a zajímavé téma, formulované na str. 6: „Výzkumnou 

otázkou (…) je to, zda lze vysledovat vliv názorů Philippa Pinela na změnu zacházení s nemocnými u 

Jana Theobalda Helda“. Práce je – nepočítám-li metodologický úvod – rozdělena do dvou základních 

částí: první je věnována obecněji otázce vztahu psychiatrie, normy a duševní choroby v době 

osvícenství a konkrétněji dílu Philippa Pinela, zatímco druhá je jakýmsi exkursem k – fascinující – 

osobnosti J. Th. Helda a představuje vlastní pokus o zodpovězení otázky, zda byl Held Pinelem 

ovlivněn. 

Kladné rysy práce podle mého názoru jednoznačně převažují. Za zásadní a velmi chvályhodné 

považuji to, že autorka si položila skutečnou otázku, jejíž zodpovězení vyžaduje víc než mechanickou 

reprodukci již napsaného. Už to by stačilo, aby byla hodnocena kladně. Navíc vzhledem k příslušné 

úrovni předkládané práce – tj. úrovni bakalářské – je téma zpracováno velice pěkně a inteligentně: 

autorka prostudovala dobové texty, dovede z nich extrahovat relevantní informace, a především 

podávat je čtivě e elegantně. Pro mne osobně se jednalo o čtení velice poučné a zajímavé. Autorka 

sama poznamenává, že se jedná o jakýsi předběžný výzkum, který chce rozvíjet v dalších pracích. 

V tomto kontextu tedy nijak nevadí, že přímý Pinelův vliv na Heldovo myšlení se prokázat nepodařilo: 

byla prostě formulována hypotéza, která se nepotvrdila. Na druhou stranu autorka zmiňuje řadu 

přesvědčivých indicií, které naznačují, že Pinelův vliv u Helda být přítomen mohl, třebaže spíše 

nepřímo. 

Z titulu oponenta a vzhledem k tomu, že se jedná o „předvýzkum“, si dovolím zformulovat několik 

doporučení ohledně toho, co by na vyšší (diplomové) úrovni už mohlo být relevantními výtkami. 

1) V úvodní části práce autorka vychází zejména ze dvou kanonických knih, totiž z Černouškova 

Šílenství v zrcadle dějin a Foucaultových Dějin šílenství. Prozatím to stačí, nicméně oba tyto texty jsou 

silně interpretativní a je třeba zacházet s nimi obezřetně. Zejména Foucault trpí nutkáním tvrdit opak 

toho, co „se“ obvykle tvrdí, a není to úplně vždy ku prospěchu věci. V případě Pinela jistě existují další 

texty věnované jeho dílu, z nichž by bylo možno vycházet. 

2) V úvodní metodologické části by šlo vynechat některé zbytečné citace, například to, co znamená 

historický pramen (str. 8), nebo pasáže ohledně induktivní a deduktivní metody (str. 9).  

3) Stejně tak by šlo buď vynechat, anebo zpřesnit některé formulace, například pasáž o hudbě na str. 

10 je dosti vágní. La Mettrieho kniha se jmenuje Člověk stroj, ne Člověk a stroj (str. 15). 

4) Je dobré omezit osobní tón: to, jaký je přínos práce (str. 6), posoudí jiní, poděkování paní Claire 

Madl patří do poznámky nebo do předmluvy, ne do hlavního textu (str. 40). 

5) Práce je napsána hezky a čtivě, ale je zde mnoho chyb v interpunkci, nemluvě o souslovích 

„zásluhy Pinelovi“ (23), „čuchání zkaženého masa“ (26), „Brownovi metody“ (38), „pokoje měli úzké 

okno“ (tamt.), „nutnost pacientovi víry v lékaře“ (39) atd. atd. 



6) Není mi zřejmé, podle jakého kritéria je seřazen seznam literatury: rozhodně ne podle abecedního 

pořadí. 

Není to nicméně nic, co by nějak zásadněji kazilo kvalitu práce. Tu pokládám za velice pěknou a 

zajímavou; rozhodně je dobrým fundamentem pro další výzkum. Navrhuji hodnocení výborně. 

Praha, 20.7.2012            Josef Fulka 

 


