
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Zuzany Křivánkové
na téma 

„K historii Pražského dobrovolného sboru ochranného“

Cílem předkládané bakalářské práce je zmapovat počátky Pražského 
dobrovolného sboru ochranného od 50. let 19. století přibližně po počátek 1. 
světové války. Pojetí bakalářky se vztahuje jak ke správním dějinám města, 
organizaci zdravotních služeb v Praze až po objevy nových léků a léčebných 
metod. Velká pozornost je věnována ohlasu práce zdravotního sboru ze strany 
pražského obyvatelstva.
Práce byla připravována na základě důkladného heuristického výzkumu, který 

ukázal, že jde o téma značně nosné, málo zpracované a skrývající mnohá 
překvapení. K tématu dosud neexistuje žádná vyhraněná literatura, bylo třeba 
hledat dílčí postřehy v komplexnějších knihách o dějinách Prahy, dějinách 
pražských zdravotnických institucí, v správní historii města. Pomoc nepřinesla 
ani konzultace se znalkyní pražského zdravotnictví doc. Hlaváčkovou.
Studentka se dopisem obrátila přímo na ředitele současné Záchranné služby hl.
m. Prahy, zda by mohl nechat nahlédnout do jejich archivních zdrojů, byla však 
poměrně nevybíravě odmítnuta. Přes tyto potíže autorka vytrvala. 
Z hlediska chronologického se práce velmi okrajově zabývala i celkovým 
vývojem organizace zdravotních služeb od starověku a pro komparaci rovněž se 
zdravotním sborem vídeňským, časově i rozsahem srovnatelným s Prahou.
Hlavním zdrojem bakalářky se vedle archivních pramenů, nalezených pouze v 
bohatých fondech pražského policejního ředitelství, stal dobový tisk. 
Důkladným pročtením nejvýznamnějších dobových tiskovin, jako byly Národní 
listy, Národní politika, Národ ap. /viz Seznam pramenů a literatury/ se podařilo 
vytvořit poměrně plastický obraz složitých začátků fungování záchranného 
systému, jeho konkrétní zásahy při řadě příležitostí, včetně povodně v roce 
1890, a reakci na jeho práci jak běžných "uživatelů", tak vedení města.
Sestavování sledu událostí, souvisejících s činností sboru, někdy vedlo k přílišné 
popisnosti práce. Je to však tolerovatelné vzhledem k tomu, že většina faktů je 
nová, získaná právě jen z dobového tisku a v historiografii dosud neuplatněná.  
Je trošku škoda, že si netroufla více rozvést závěr, zejména zhodnocení 
fungování sboru v rámci městských služeb. 
Její trochu nehistorické pohledy v závěru na dnešní záchranný systém prezentují 
její osobní názor a nejsou v přímé souvislosti s vlastním obsahem práce. 
Autorčiny sympatie a zaujetí pro záchranný systém jsou k nalezení i ve vlastním 
textu se snaží někde historické zkušenosti hodnotit dnešním prizmatem pohledu 
/např. s. 38 – „...navrhlo místodržitelství součinnost všech orgánů ochranné 
služby (tedy již jakousi podobu dnešního integrovaného záchranného systému), 
přičemž poukázalo na pozitivní dopad zřízení zdravotnického oddělení při 
hasičských sborech v Českých Budějovicích, Liberci a také ve Vídni.“/, což lze 



v tomto případě hodnotit pozitivně, ale subjektivní hlediska je třeba při psaní 
vědeckých prací mít hodně pod kontrolou. 
Je však třeba ocenit, že přesně to přispívá k lepšímu pochopení historické i 
současné úlohy a smyslu záchranných služeb a obsahuje tak i podněty pro 
aktuální stav. 

Práci bych vytkla z formálního hlediska – nedostatečný popis příloh, chybí 
vročení, popř. alespoň bližší časové určení u všech. U seznamu literatury 
studentka užila nestandardní citace, tj. nejprve název knihy, pak autora, ačkoli 
byla vícekrát upozorňována na potřebu dodržovat úzus při citacích.

Jde pouze o formální nepřesnosti, celkově navrhuji přijmout práci k obhajobě a 
hodnotím jako výbornou. 

                                                                      PhDr. Milada Sekyrková, CSc.




