Posudek bakalářské práce
Hana Svobodová: Porodnická praxe do počátku tzv. vědeckého porodnictví v kontextu
magického jednání; Praha: FHS UK, 2014; 53 strany
Autorka si za téma své bakalářské práce zvolila porodnickou praxi do počátku tzv.
vědeckého porodnictví v kontextu magického jednání a pověrečných praktik v oblasti střední
a západní Evropy. Zaměřuje se na úroveň porodnické praxe a vzdělávání osob, které u porodů
asistovaly. K tomuto popisu ve formě literární rešerše využívá převážně sekundární zdroje.
První čtyři kapitoly se věnují podobě a vývoji porodnictví v antické až středověké éře. V
šesté kapitole jsou diskutovány vybrané pověry z předchozích stran z hlediska moderních
lékařských poznatků. Tyto pověry jsou tematicky seskupeny do tří oddílů, konkrétně jde o
neplodnost, usnadnění porodu a používání bylin.
Zvolené téma je velmi zajímavé, kladně hodnotím i stylistickou a gramatickou podobu
předložené práce (jen minimum chyb: např. s. 21 Věstonická venuše, s. 38 nabyly plodnosti,
seznam literatury: Flacelière) a formulační zdatnost.
vybrané poznámky:
s. 7 porod je velmi krutým přírodním procesem (myšleno jen u lidí, nebo obecně v celé
živočišné říši?)
s.19 horečka omladnic - mělo by být vysvětleno
s. 21 kulty mateřství oslavovaly mimo jiné plodnost žen (nebo především?)
s. 22 byliny těhotných - chybí příklady, které to byly
s. 37 fextus - zmrzlík, ne zamrzlík
s. 50 ad placebo efekt - místo "zcela jistě", raději "pravděpodobně"
Výčet použité literatury by však mohl být delší (např. pro část věnovanou magii publikace
typu A. van Gennep: Přechodové rituály; k historii lékařství nově: P. Svobodný: Dějiny
lékařství v českých zemích), chybí zcela i cizojazyčná literatura. Ku prospěchu věci by jistě
bylo i studium primárních zdrojů.
Explicitněji by měl být také v úvodu stanoven cíl práce.
Čtenář by jistě uvítal i obrazovou přílohu, která zde chybí.
Celkově však text splňuje formální i obsahové požadavky kladené na bakalářskou práci.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku dvě až tři.
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