
Posudek oponenta bakalá řské diplomové práce: 
 
Pavlína PET ŘINOVÁ, Mrtví v karantén ě. Problematika poh řbívání v 
názorech vzd ělanecké elity v habsburské monarchii na p řelomu 18. 
a 19. století , FHS UK Praha 2006, stran 113. 
 

Pavlína Pet řinová p ředkládá velmi zda řilou diplomovou práci, 
jež vychází z rozsáhlého okruhu pramen ů (normativních text ů a 
léka řské literatury), které jsou nadto pom ěrn ě jazykov ě náro čné 
(osvícenská n ěmčina). Práce je zárove ň založena na rozsáhlém 
okruhu sekundární literatury. Autorka rozebírá refo rmní snahy 
osvícenc ů a jejich následník ů z po čátku 19.století stran 
pohřbívání. V ěnuje pozornost zp ůsob ům, jimiž bylo ve prosp ěch 
reforem argumentováno.Je si v ědoma toho, že rozebírá texty 
vzešlé z prost ředí intelektuálních elit, texty normativní a 
výchovné, které nemají bezprost řední schopnost vypovídat o 
vlastní sociální praxi či o reálném vlivu reformních snah na 
lidovou kulturu. Výsledkem je velmi zajímavý obraz,  který má 
svou hodnotu jak z hlediska obecných kulturních d ějin, tak z 
hlediska d ějin v ědy atd. Rozbor pramen ů je proveden pe čliv ě, 
jeho výsledky jsou p řehledn ě a čtiv ě podány. Domnívám se, že 
některé části práce by zasluhovaly publikovat (nap ř. v D ějinách 
vědy a techniky či v Historické demografii. V ůči práci samotné 
nemám nijakou podstatnou p řipomínku či výtku. V následujícím 
textu chci u činit jen n ěkolik poznámek, které jsou mín ěny 
především jako podn ěty pro p řípadné autor čino pokra čování v 
rozboru tohoto tématu. 
 

Z metodologického hlediska bych cht ěl upozornit na to, že by 
bylo možná dobré zkusit p ři rozboru studovaných pramen ů 
odlišovat to, co je autorsky v ědomým výkonem a co dobovou 
diskursivní praxí. Foucaultovou terminologií by šlo  říci, že by 
bylo vhodné kombinovat metodu d ějin pojm ů a idejí s metodou 
archeologie v ědění, či pokud bychom texty rozebírali z 
perspektivy d ějin v ědy, pak by bylo možné říci, že by v nich 
mohly být rozlišovány prvky, které mají svou oporu v n ějaké 
epistemologické struktu ře, od t ěch, které jsou neseny jen 
diskursem. Autorka sama vlastn ě tímto sm ěrem jde, aniž by 
užívala uvedeného pojmenování postup ů, když mluví (s. 53) o 
"umění argumentovat" či když (s. 54) se chce zam ěřit na rozbor 
"podobných argument ů", které se vyskytují ve studovaných 
spisech. Tak se vlastn ě snaží rozkrýt ur čité diskursivní 
praktiky. V okamžiku, kdy v rámci této rozebírané a rgumentace 
upozor ňuje na význam zm ěn v pojetí vzduchu, které se odehrály 
díky objevení kyslíku, dostává se vlastn ě k tomu, jak do této 
diskursivní praxe mohla zasáhnout ur čitá zm ěna související s 
ur čitou vnit řní logikou epistemologických struktur (s. 55-59). 
 

Z obsahového hlediska by se mohla pozornost v ůči diskursivním 
praktikám hodit p ři snaze o jemn ější interpretaci rozebíraných 
text ů jejich kontextualizací v rámci dobového osvícenské ho 
diskursu. Tak by se rozkryly jak obecn ější souvislosti snahy 
léka řů vychovávat lid, tak by t řeba nový význam nabyly i výklady 
o zp ůsobu poh řbívání jako o pouhém zvyku. Kritika zvyku 



pohřbívat v kostelech (s.64) a jeho propojení s pov ěrou totiž 
kup říkladu nápadn ě koresponduje s postoji katolického 
osvícenství k mnohým náboženským otázkám, k nimž by l i na 
katolické stran ě náhle zaujímán vlastn ě protestantský postoj a 
nejeden prvek katolické tradice se náhle jevil jako  pov ěre čný 
zvyk. 
 
 

Autorka p ři svém rozboru pramenných text ů jednak cituje 
významné pasáže, jednak - což je vzhledem k specifi čnosti 
osvícenecké n ěmčiny velmi správné - uvádí i originální n ěmecké 
termíny. P řece se však místy stane, že by bylo ješt ě možno 
doplnit, jaké p ůvodní zn ění rozebíraného textu se skrývá za 
autor činými interpretacemi. Na mysli mám nejen to (s.67),  když 
se říká, že zp ůsob poh řbívání je zvyk podmín ěný "mentalitou". 
Zde je patrné, že termín mentalita je - alespo ň se domnívám - 
sou časná autor čina interpretace. Když se ale na s. 65 říká, že 
tento zvyk závisí na "kultu ře", bude už ty, kte ří se zabývají 
dějinami pojmu "kultury" zajímat, zda je to termín au tor čin, 
jímž p řetlumo čuje text rozebíraného pramene, nebo termín 
pramenný. 
 

Připomínku bych m ěl také v ůči tvaru jména Huszty, kterou 
autorka užívá v dalších pádech, nap ř.Huszt ého a pod. 
 

To vše jsou však bu ď podn ěty pro další p řípadná autor čina 
bádání nad tímto tématem, nebo naprosté mali čkosti. Jak již 
řečeno, p ředkládanou práci považuji za velmi zda řilou. 
Doporu čuji ji k obhájení a navrhuji hodnotit jako výbornou okolo 
48 bodů. 
 
 

Jan Horský 
 
 
V Praze 15. října 2006 


