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Cílem diplomové práce Bc. Jitky Marešové bylo zmapování vývoje péče o nalezence a 

představení současné diskuze na téma přínosu babyboxů. Téma vývoje nalezinectví a současné 

diskuze nebyly dosud zpracovány, proto považuji práci za přínosnou. Autorka využívá dostupnou 

sekundární literaturu a některé pramenné zdroje v podobě dobové literatury a novinových článků.  

Diplomová práce je členěna na úvod, devět kapitol a závěr. Celkově je práce zajímavá, 

bohužel má své limity, příkladem může být teritoriální a chronologická rozsáhlost. Sama autorka 

přiznává, že nebylo v jejích silách vše zmapovat. Proč nezůstala v historické reflexi pouze na území 

České republiky? Případně na území bývalého Rakouska-Uherska? Nedošlo by tak k některým 

generalizacím, ke kterým v práci dochází. Na položené otázky nalézáme odpověď v poslední kapitole, 

přičemž by bylo vhodnější, aby tyto informace byly obsaženy již v úvodu. Práce by tak získala 

přehlednější logické členění a čtenář by si nevytvářel mylná očekávání.  

V úvodu autorka vysvětluje důvody, proč si problematiku nalezenců zvolila. Sporné je územní 

vymezení sledované problematiky, diplomantka píše, že územně je práce vymezena „hranicemi 

Evropy, respektive územím České republiky.“ Domnívám se, že by bylo potřeba lépe specifikovat, 

jakou Evropu má autorka na mysli. Pokud by se jednalo o Evropu jako kontinent, musela by do práce 

zahrnout evropskou část Ruska, popřípadě severní Evropu. V úvodu rovněž postrádám popis struktury 

práce, seznámení čtenáře s použitými metodami a kritiku literatury. Seznámení se strukturou práce by 

čtenáři pomohlo lépe se orientovat, navíc autorka zde mohla vysvětlit i některé své postupy (např. 

z čeho čerpala údaje pro kapitolu osm obsahující životopisy nalezenců?). 

V první kapitole se nachází definice pojmů nalezenec, sirotek, nalezinec a sirotčinec. Dle 

mého názoru v definicích dochází k drobným nepřesnostem. Autorka uvádí, že „Jako nalezenci se 

označovaly děti, které byly narozeny v porodnici a převedeny do nalezince“ (s. 10). Protože se autorka 

věnuje tomuto fenoménu v dlouhém trvání, bylo by potřeba upřesnit, že se jednalo o děti narozené 

většinou svobodným matkám. Rovněž definice sirotka není zcela přesná. Autorka uvádí, že za sirotka, 

je považován ten, jemuž zemřeli oba rodiče. Zde bych se ráda autorky zeptala, jak byly vnímány děti, 

které ztratily pouze otce? Z hlediska vymezení pojmu nalezinec bych autorce doporučovala upřesnění 

lokace. V úvodu práce píše, že se bude zabývat Evropou. Opomíjí, že nalezenecký systém v Evropě 

nebyl jednotný. Z hlediska podmínek v českých zemích nemůžeme tvrdit, že do nalezinců se dostávaly 

i manželské děti (s. 11), toto platí pro Francii či Velkou Británii. 

Druhá kapitola práce se zabývá odkládáním dětí v době starověku. Jediné, co bych zde autorce 

vytkla je využití nedůvěryhodné webové stránky věnující se dětství ve starověku. K řecké a římské 

každodennosti a k postavení dítěte ve starověké civilizaci existuje sekundární literatura (např. 
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publikace od I. Lisového či zahraniční publikace, např. B. Rawson, Children and childhood in Roman 

Italy. Oxford 2009).  

Ve třetí kapitole autorka popisuje vývoj péče o nalezence v Evropě od středověku až do 19. 

století. Přiblížena je zde Francie a Itálie. Proč se autorka více nerozepisuje o Velké Británii, když měla 

v ruce článek zabývající se danou problematikou v této zemi? Zároveň ve výkladu o středověku 

opomíjí skutečnost, že první, kdo pečoval o odložené děti ve středověku, byla církev. Pro období 

středověku nelze mluvit o sirotčincích (s. 17), neboť tyto ústavy vnikaly až v raném novověku. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na péči o nalezence v Čechách od 17. do 20. století. Autorka 

zaslouží pochvalu za důkladné zpracování problematiky. Z mého hlediska chybí zdůraznění 

rozdílnosti péče ve Vlašském špitále a v Zemském nalezinci. Ve zpracování péče ve Vlašském špitále 

by autorce pomohl článek od Petra Svobodného.1 V kapitole najdeme pár nepřesností, např. autorka 

uvádí, že Alois Epstein byl český pediatr (s. 23), přičemž Epstein byl český Němec a všechny své 

práce napsal v němčině, navíc působil na německé části kliniky v Praze. Na téže straně autorka uvádí, 

že roku „1803 se otevřela klinika lékařské fakulty v porodnici a nalezinci“, přičemž klinika 

v nalezinci byla otevřena až v 60. letech 19. století. Na s. 34 nalezneme tvrzení, že „Některé 

sirotčince byly pro nalezené děti nepřístupné, neboť podmínky přijetí byly vázány na existenci 

obou rodičů.“ V tomto případě bylo přijetí vázáno spíše na manželský původ, než na existenci 

obou rodičů, protože dítě bylo možné přijmout, pokud zemřel otec. Dále ve výkladu o první 

republice autorka uvádí jako novinku rodinné kolonie (s. 38), nicméně první rodinné kolonie 

vznikaly už před první světovou válkou (pravděpodobně nejstarší vznikla roku 1909 v Uhříněvsi). 

Autorka velmi dobře zpracovává problematiku péče o opuštěné děti po roce 1948 a upozorňuje na 

její hlavní nedostatky, jako byl kolektivismus.  

V páté kapitole se Jitka Marešová zabývá pohledem křesťanství na nalezence a činností církve 

v péči o nalezence. V první části autorka přibližuje vztah k dítěti ve starém a novém zákoně. Výklad 

pokračuje líčením vztahu křesťanů k odloženým dětem. Autorka přibližuje i podobu péče na rozhraní 

starověku a raného středověku, zmiňuje roli klášterů v péči o nalezené děti. Jedna z podkapitol se 

nazývá Minulé století na našem území, čtenář zde nachází informace jak o 19., tak o 20. století. Které 

století měla autorka na mysli? Autorka uvádí jména významných osobností (Stojan, biskup Stavěl a 

profesor Kaucký). Za chybu považuji neuvedení křestních jmen u těchto osobností. Zároveň se 

domnívám, že by bylo vhodnější tuto kapitolu prokombinovat s třetí a čtvrtou kapitolou – čtenář 

by tím získal komplexnější náhled na dějiny nalezenecké péče. 

Šestá kapitola pojednává o změnách v chování populace. Autorka se především zabývá 

otázkou omezování počtu narozených dětí. Součástí kapitoly je i pojednání o potratech a vraždách 

novorozenců. Jitka Marešová zde probírá otázku postavení nemanželských dětí a svobodných 

                                                      
1 SVOBODNÝ Petr, Vlašský špitál na Malé Straně a jeho místo v péči o matku a dítě do josefinských reforem. 
Documenta Pragensia 7/1987, č. I, s. 113 – 134. 
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matek ve společnosti. Následuje pojednání o proměnách vnímání dětství od středověku do 20. 

století. Domnívám se, že tato dobře zpracovaná kapitola by měla ve struktuře práce předcházet 

kapitolu věnovanou problematice péče o nalezence, protože kapitola čtenáře uvádí do 

problematiky vnímání dětství, které s nalezeneckou otázkou úzce souvisí. 

Sedmá kapitola seznamuje s problematikou nalezenců ve 21. století v České republice a se 

současnou legislativou. Některé formulace v této části jsou nesrozumitelné, např. na s. 71 autorka 

uvádí: „Anonymně porodit nemůže žena, jejímuž manželu svědčí domněnka (podtrhla MH) 

otcovství podle Občanského zákoníku § 776-784.“ Nesrovnalost v textu nalezneme na s. 75, kde 

autorka líčí příběh prvního dítěte z babyboxu – malé Soni, která „pocházela z dvojčat, přičemž 

matka si druhé nechala u sebe. Soňu si vzala zpět, ale nakonec odložila oba sourozence a třetí 

nechala v porodnici.“ Dále na s. 86 autorka v poznámce pod čarou hovoří o „genealogickém testu 

pro zjištění otcovství.“ V kapitole je obsažena tabulka mapující počet zabitých a odložených dětí. 

Zjištěná data by si zasloužila sečíst s daty z babyboxů (tato data se nacházejí v příloze práce), 

např. by bylo zajímavé zjistit, ve kterém roce došlo k nárůstu počtu odložených dětí. Rovněž by 

nebylo na škodu zamyslet se, v jakých měsících dochází nejčastěji k odložení. Bylo-li cílem práce 

zhodnotit současný stav podoby péče o odložené děti, pak tuto kapitolu lze považovat za naplnění 

tohoto cíle. 

Předposlední, osmá kapitola s názvem Nalezenci napříč staletími obsahuje medailonky 

nalezenců od antického Říma do současnosti. Nejasné je, z čeho autorka čerpala své údaje, jedná 

se o smyšlené příběhy? Pokud ano, bylo by potřeba tuto skutečnost uvést. Navíc se domnívám, že 

smyšlené příběhy do diplomové práce nepatří. 

Poslední kapitola nazvaná Zjištění a diskuse obsahuje informace o prostudované literatuře. 

V této části postrádám odkazy na tuto literaturu. Autorka uvádí, že existuje řada primárních zdrojů 

pro 18. a 19. století, ale neuvádí, o jaké primární zdroje se jedná. Můžeme říci, že tato kapitola 

obsahuje mnohá zjištění autorky, co se týká probádanosti tématu. Autorka zde informuje i o svých 

limitech při studiu dostupné literatury, z tohoto důvodu by tato kapitola měla být spíše součástí 

úvodu a nikoliv závěru. Čtenář by si pak nekladl otázky, proč autorka neuvádí více informací o 

italském systému péče o nalezence, proč v práci není obsažena problematika péče o děti 

svobodných matek v Německu apod. Problematické jsou i některé interpretace prostudované 

literatury. Např. autorka polemizuje z pozice evoluční psychologie se závěry Mileny Lenderové a 

táže se, proč počet dětí začaly omezovat nejprve vyšší vrstvy společnosti, přičemž uvádí, že: 

„Zatímco vyšší třídy se učily, jak zamezit otěhotnění, případně jak úspěšně provést potrat, nižší třídy 

snižovaly počty dětí v rodině odkládáním či nepečováním o přespočetné děti. Napovídat by tomu 

mohla i vyšší úmrtnost dětí v nižší třídě.“ (s. 92) Z hlediska zjištění historiků a demografů je toto 

tvrzení zavádějící. Vyšší třídy se v 19. století ani na počátku 20. století neučily, jak zamezit 
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otěhotnění. Sexuální výchova byla dlouho tabu. Rovněž se nemohly učit, jak úspěšně provést potrat, 

protože potrat byl ještě v období první republiky klasifikován jako trestný čin. Omezování porodnosti 

v této době souviselo s nižší úmrtností, která byla způsobena lepšími hygienickými podmínkami, 

zlepšením péče o novorozence a objevem kvalitní náhradní stravy. Nesmíme zapomínat, že vysokou 

kojeneckou a dětskou úmrtností byly postiženy i vyšší vrstvy společnosti, v nichž se stejně jako 

v nižších vrstvách nejednalo o záměrné zabíjení. Děti umíraly většinou na dětské nemoci, které jsou 

v dnešní době lehce léčitelné nebo jsou vakcinovány. Zároveň ani v početných rodinách se děti 

většinou neodkládaly, protože dlouho nebylo jisté, kolik dětí se dožije dospělosti. I v nižších vrstvách 

představovalo dítě sociální zabezpečení na stáří a pracovní sílu, která může ekonomicky vypomoci 

rodině. Nepopírám, že vyšší úmrtnost a důsledky špatné výživy se skutečně týkaly dětí z nižších vrstev 

společnosti. Nicméně v našich podmínkách byly ohroženější nemanželské děti, u nichž je prokázána 

vyšší kojenecká úmrtnost než u manželských potomků. V následujícím oddíle se autorka zabývá 

hodnotou dětského života a uvádí že, „středověká společnost dětský život a zvláště život kojence 

příliš necenila.“ Pokud by autorka využila i jinou literaturu než knihy Jacquesa Le Goffa, které 

vznikly v 60. a 70. letech 20. století, kdy koncept tzv. černé legendy o dětství převládal ve 

francouzské historiografii, zjistila by, že v pohledu na středověké vnímání dětství došlo k posunu. 

Např. Martin Nodl ukazuje, že děti ve středověku měly hodnotu a byly reflektovány.2 Tím pádem 

i vražda novorozence byla vnímána negativně a byla trestána.  

Závěr práce je příliš stručný. Můžeme říci, že část toho, co by čtenář očekával v závěru, se 

nachází v předchozí kapitole. 

Práce obsahuje několik gramatických chyb, které nepřesahují přípustnou míru. Na s. 17 je 

v poznámkách pod čarou chybný přepis Hotel – Dien – Le – Comte, správně by mělo být Dieu; na s. 

33 chyba v psaní velkých a malých písmen (např. Pražský nalezinec); rovněž kolísá psaní velkých a 

malých písmen u slova „tamtéž“ v poznámkách pod čarou. Na s. 46, 50, 65 jsou chyby v psaní y/i; na 

s. 48 najdeme špatné skloňování názvu města Monpellieu („v Montpellieru“). Na s. 50 je chybné 

psaní jména Robert dÁbrissel, správě je d´Abrissel; s. 52 chybné skloňování v Čáslavě (správně 

Čáslavi); od s. 60an v poznámkách i seznamu literatury je časopis Kuděj, uváděn jako Kurděj a na s. 

78-79 je chybně odsazena tabulka.  

Přihlédneme-li k tomu, že autorka není historička, můžeme říci, že historická část ukazuje 

schopnost autorky vytěžit důležité informace ze sekundární literatury a propojit je i s dobovou 

literaturou. Za minus práce považuji neúplné bibliografické odkazy, pokud citujeme poprvé, bývá 

zvykem uvést celý bibliografický údaj a nikoliv pouze zkrácený. Zvážím-li plusy a minusy práce, 

doporučuji práci k obhajobě a ohodnotím ji známkou velmi dobře.  

 
V Pardubicích 24. ledna 2015  Mgr. Martina Halířová, Ph.D. 

                                                      
2 NODL Martin, Dětství v předmoderní době. Souvislosti 4 (30)/1996, s. 7 – 29. Týž, Dvě tváře dětství. Malí 
dospělí a děti-hříšníci ve středověku. Dějiny a současnost. 1/2006, s. 30 – 33. 


