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Posudek vedoucí práce na bakalářskou práci Pavlíny Petřinové:  

 

Mrtví v karanténě. Problematika pohřbívání v názorech vzdělané elity 

v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století.   
FHS UK, říjen 2006, 113 stran 

 

 Bakalářská studie P. Petřinové se zaměřuje na jednu specifickou oblast osvícenských 

reforem – proměnu způsobu pohřbívání a zacházení se zemřelými, zejména v ohledu k novým 

hygienickým ideálům a strategiím. Pramennou základnu – kromě patentů a jiných regulačních 

norem - tvořily především spisy osvícenských intelektuálů ve službách osvícenského státu – 

především lékařů, které autorka podrobila textové analýze.  

Jde o téma i materiál, jemuž byla doposud v české historiografii věnována pozornost 

pouze okrajová. V obecné rovině šlo o strategie osvícenských vlád, jejichž cílem bylo zamezit 

šíření epidemií a ochraňovat zdraví poddaných; součástí těchto zdravotně-hygienických 

opatření byly samozřejmě i reformy týkající se zacházení se zemřelými.  

 Práce je členěna – kromě Úvodu a Závěru – do tří částí, dále rozdělených do menších 

tematických podkapitol. Část první, Nebezpečné hřbitovy, pojednává v obecnější rovině o 

reformě pohřebnictví v souvislosti s osvícenským úsilím habsburského státu o zajištění 

zlepšení kvantity i kvality obyvatelstva. Část druhá – Výpary a nakažlivina – nejobšírnější 

obsahem i rozsahem – představuje těžiště celé studie; zabývá se analýzou zdravotně-

policejních spisů ze 2. pol. 18. stol. a počátku 19. stol. a věnuje zde pozornost zejména 

diskursivním strategiím, které vybraní osvícenští intelektuálové volili za účelem nastínění 

nové zdravotní politiky ve vztahu ke hřbitovům a zemřelým obecně. Objevují se zde 

především témata jako argumentace proti „tradici“, kritéria umístění, zřízení a forem hřbitova, 

nároky na změnu pohřební praxe, nakládání s mrtvým tělem, úvahy o ideální lhůtě mezi smrtí 

a pohřbem s ohledem na možnost „zdánlivé“ smrti. Část třetí – Vykázaní mrtví – se snaží o 

konfrontaci nových ideálů s praxí, a to na základě „lékařských topografií“ z první poloviny 

19. století, které měly být odrazem dobové praxe.  

 Cíle blíže specifikovala v úvodu ke své studii zřetelně již na začátku: jde jí o to 

zaměřit se na otázku „omezování kontaktu živých s mrtvými“ (str. 6), přičemž se snaží 

především „poukázat (...) na změny, které v oblasti pohřbívání chtěli prosadit reformátoři“. 

Zajímá ji také, zda a do jaké míry se nařízení a doporučení lékařů stala skutečnou součástí 

každodenní praxe – alespoň pokud to zvolené prameny dovolí.   
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- - -  

Přínosem práce je jak již volba tohoto nového tématu, tak jeho zpracování. Autorka se 

velice chvályhodně vypořádala již s prvním nelehkým úkolem, totiž s paleografickými i 

jazykovými problémy, které přinášela převážná část studovaného materiálu napsaného takřka 

výhradně gotickým písmem a starou němčinou vykazující oproti současnosti řadu 

syntaktických i sémantických odlišností a posunů. Cíle práce jsou již úvodu srozumitelně a 

jasně zformulovány a je provedena zevrubná kritika použitého materiálu: autorka si tak byla 

plně vědoma možností i omezení, která zvolený materiál skýtá, proto mu nekladla otázky, na 

které by zvolené texty nemohly odpovědět. Práce je zpracována velice přehledně, napsána 

srozumitelným, vyzrálým jazykem (jemuž lze jen občas vytknout nedostatky v interpunkci).  

Protože většinu základních otázek či problematických míst vyřešila autorka během 

konzultací, mé připomínky jsou nyní spíše obecnějšího či formálního charakteru.  

Je škoda, že se autorka nemohla seznámit s (v Praze možná obtížně dostupnou) 

německou či rakouskou literaturou, kde by jistě našla studie věnované právě této otázce. I 

když práce obsahuje velice zevrubný kritický úvod ke studovanému materiálu, možná není 

zcela zřejmé, jakým způsobem a podle jakého klíče P. Petřinová volila své autory (jde o 

vyčerpávající výčet? Nebo reprezentativní)? Také nejsou zcela zřejmé regionální rozdíly mezi 

zvolenými autory a možná můžeme postrádat i hlubší zamyšlení nad tím, odkud autoři čerpají 

analogické případy a jak si je „předávají“.  

Je také škoda, že autorka – z časových i organizačních důvodů – nemohla tyto 

prameny konfrontovat s jiným druhem materiálu (kromě archivních pramenů z fondů Českého 

gubernia by mohly být zajímavým zdrojem  především mapy a plány hřbitovů, na nichž by 

snad bylo možné sledovat proměny jejich dispozic a uspořádání). V souvislosti s proměnou 

vnímání (ne)čistoty zemřelých možná také udiví, že se nevěnovala také proměnou chápání 

tradičních „nečistých zemřelých“ – nekřtěňátek, neznabohů, popravených a sebevrahů. Došlo 

ve vztahu k nim také k nějaké podstatné změně? Vzhledem k odsouvání popravišť z měst a 

k větší toleranci vůči přijímání sebevrahů do hřbitovní půdy by se dalo předpokládat, že i do 

tohoto problému se promítne určitý „mentální“ posun.  

Tyto poznámky jsou ovšem vhodné možná spíše do diskuse během obhajoby, případně 

by mohly posloužit autorce pro případ, že by ve zvoleném tématu dále pokračovala. 

 

 Autorka v každém případ dokázala samostatně formulovat výchozí otázky i závěry, 

uváženě zvolila omezenou pramennou základnu a zvolený materiál pak přehlednou formou 
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roztřídit a zpracovat. V každém případě jde o studii nadprůměrnou, která plně odpovídá 

nárokům kladeným na bakalářskou práci, v řadě aspektů ji zdaleka přesahuje. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a v závislosti na jejím výsledku navrhuji hodnocení 

v rozmezí 44-47 bodů.  

 

        

V Praze dne 11. října 2006 

     

 

     

Mgr. Daniela Tinková, PhD.  

        Ústav českých dějin FFUK  


