
Posudek na bakalářskou práci:

Lucie Turjanská, Vliv Fhilippa Pinela na přístup k choromyslným v Praze 1780-

1850. Změna postoje v péči o choromyslné – případová studie: Dr. Jan 

Theobald Held, Praha 2012

Autorka si ke své bakalářské práci zvolila pozoruhodné téma – počátky 

nového myšlení a hlavně na svoji dobu moderních léčebných přístupů k duševně 

nemocným v českém osvícenském a post-osvícenském prostředí. K volbě 

tématu ji vedly osobní zkušenosti s prací v psychiatrické léčebně, stejně jako 

zájem o rozvoj psychiatrie a psychoanalýzy ve Freudově a Jungově době. 

Rozhodla se pro cestu do minulosti tohoto oboru, do doby, kdy se mění pohled 

na člověka i na svět a s tím souvisí zlom v pojetí duševně chorých a v zacházení 

s nimi. Vydala se do počátků naší moderní doby, aby vystopovala vlivy tohoto 

pojetí uplatňovaného ve Francii lékařem Pinelem na české prostředí a na lékaře 

označovaného jako prvního z našich „psychiatrů“, Jana Theobalda Helda. Paní 

Turjanská přistupovala k tomuto tématu s nadšením a zodpovědností, studovala 

archivní materiály v SOA v Hradci Králové a v NA v Praze, konzultovala 

problematiku se specialisty, doc. Hlaváčkovou (ohledně dějin lékařství) a dr. 

Mádlovou (ohledně cirkulace knih), a samozřejmě prostudovala i dostupnou 

literaturu. Je třeba rovněž zdůraznit její osobní odvahu, s níž k práci přistupovala 

v době, kdy prožívala vážné rodinné problémy.

Práce obsahuje, po úvodu jasně prezentujícím metody a cíle výzkumu, 

dvě podstatné části, které autorka označila jako teoretickou a empirickou část. 

Ovšem vlastní pohled a tedy i interpretaci obsahuje nejen druhá, ale i první 

zmíněná část díla, v níž paní Turjanská velice zajímavě a fundovaně předkládá 

dobový pohled na „psychiatrii“, problematiku normy a hranice mezi normálností 

a šílenstvím v dané době, a rozebírá klasika nového paradigmatu v této věci –

Michela Foucaulta, jehož pohled doplňuje českým uchopením problematiky 

z pera Michala Černouška. Stěžejní je však druhá část práce, kde se autorka 

zabývá osobností a dílem J.T.Helda a ukazuje jeho nové léčebné metody, včetně 

svědectví o léčbě Josefa Dobrovského. Heldovy postupy, konkrétně v případě 

Dobrovského, najdeme v přístupu k psychiatrickým pacientům dodnes, 

především v režimové léčbě, Heldova „modernita“ zde až překvapuje. Paní 

Turjanská však nezůstává jen u léčby, ale věnuje se rovněž „psychiatrické“ a 

lékařské literatuře dané doby, přináší přehled Pinelových děl a rozebírá možné 



vlivy a recepci těchto děl v českém prostředí, což považuji, i přes prozatím ne 

zcela jasný výsledek (jak autorka konstatuje), za velice podstatný krok ve 

výzkumu této problematiky.

K drobným výtkám či spíše doporučením by patřilo po formální stránce 

věnovat se více pravopisu díla. Co se týče obsahových a koncepčních záležitostí, 

doporučila bych se vyhnout v takovéto případové práci stručným „přehledům“ 

doby („charakteristika doby“), které, ač jsou užitečné, tak v rámci takto pojaté 

studie musí být nutně příliš zjednodušené a tudíž často zavádějící. Uvádím 

několik příkladů za všechny: „nekoncepční politici – Leopold II. atd.….“, 

„osvícenský politik Metternich“, „osvícenský absolutismus se snažil potlačit…

bylinkářky a domácí léčení, protože stát vyžadoval kontrolu v každé oblasti…“. 

Je vidět, že je autorka s dobou obeznámena velice dobře, přesto pozor na 

obdobné „zkratky“.

Práce Lucie Turjanské je velmi zajímavá a přínosná a jako taková 

představuje výborný začátek k obsáhlejšímu bádání a dalším autorským 

počinům ve zvolené výzkumné oblasti. I přes drobné nedostatky, které jsou 

vlastní každému dílu, odpovídá studie paní Turjanské nárokům kladeným na 

bakalářskou práci a tudíž je hodna toho, aby byla nejen obhájena, ale rovněž 

ohodnocena známkou výborně.
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