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Předkládaná diplomová práce má spolu s poměrně bohatým seznamem převážně české 
literatury 111 stran. Stránkované přílohy s přehledem náhodně nalezených dětí u nás od roku 
2000 a přehledem dětí z našich babyboxů pokračují do stránky 130.  
 
Práce je teoretická. Sedm hlavních kapitol (Základní termíny, Starověká společnost a 
odkládání dětí, Nalezenci v Evropě, Nalezenecká péče v Čechách od 17. do 20. století, Přínos 
křesťanství v péči o nalezené děti, Společenské změny, Nalezenci v České republice 21. 
století) doplňuje komentovaná tabulka o vraždách dětí a dětech odložených (do babyboxů) 
v kapitolce 7. 2 Přehled případů nalezených dětí. Kapitolu 8. – Nalezenci napříč staletími – 
tvoří fiktivní minikazuistiky, které vykreslují dobovou situaci novorozeňat – budoucích 
nalezenců. Práce končí přehledem zjištění, diskusí a závěrem.    
 
 
I. CO LZE OCENIT    

Autorčin vývoj a ponořenost do tématu   

Autorka ušla dlouhou cestu (viz kapitolu 9. 1 Moje myšlenková a literární cesta) – od dojmu, 
že veškerá humanita je na straně křesťanů, ke zjištění, že lidé se chovají ekonomicky; od 
spíše propagandistické katolické knihy k poctivé sociologické literatuře; od důrazu na rodinu 
k větě „šťastnější se dostaly do ústavů“ (s. 34); od hodnotících stanovisek k vědecké 
zvídavosti.   
 
Velkou práci si dala se sháněním českých zdrojů. Historik z ETF před touto náročnou cestou 
varoval s poukazem, že to v Čechách není zpracované téma (např. matriční záznamy v tomto 
směru na výzkum teprve čekají). Autorka našla, co se dalo. 

Nejednoznačnost    

Autorce se podařilo zachytit dynamiku zisků a ztrát: možnosti pomoci (např. od státu) mohou 
ubírat na osobní zodpovědnosti; katolický důraz na pomoc (skutky) je vyvažován 
protestantským důrazem na odpovědnost (milost) (viz s. 18 a 19); křesťanství vedlo 
v počátcích k větší péči o děti, a později v souladu s vlastní vzrůstající mocí též k zavrhování 
„dětí hříchu“ (s. 4).  

Obsažnost a podnětnost 

Práce zkoumá dané téma pečlivě z řady stran. Upozorňuje přitom na další nosné motivy (viz 
Inspirace).  
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II. CO PRÁCI POŠKOZUJE   

Skoky ve stavbě práce   

Chronologická linie je přerušována linií tematickou. Lze si představit, že vývoj situace 
nalezenců by byl podán přesněji a jednolitěji, a témata, která tento jev doprovázejí, by více 
vynikla, kdyby byla zpracována samostatně, nikoli vřazena do chronologického přehledu.  
Podobně by mohlo práci prospět, kdyby v rámci úvodní kapitoly autorka popsala též pojem 
„dítě opuštěné“, různé obsahy slova „sirotek“, případně rozdíl mezi osvojením a pěstounskou 
péčí.    

Nedostatek kritičnosti vůči zdrojům  

Autorka čerpala ze zdrojů různé úrovně, aniž by prokazovala opatrnost při zacházení s nimi 
(viz s. 42 – Aha noviny; nebo závěr Severové ze s. 98, který autorka přejímá bez reakce na 
varovné signály ohlašující zkreslení).   

Nesrozumitelnosti 

Jeden příklad za všechny: „Některé sirotčince byly pro nalezené děti nepřístupné, neboť 
podmínky přijetí byly vázány na existenci obou rodičů.“ (s. 34)   

Formální nedbalosti  

V textu najdeme četné gramatické chyby, někdy hrubé.  
Hierarchie tří nadpisů bez textu v třetí kapitole nedává smysl formálně, a výsledně ani 
obsahově (s. 17).  
Z Ottova slovníku naučného lze stěží citovat způsobem „Otto tvrdí“ (s. 60, 90). 
Nadpisy pro tabulku (s. 79) se octly na protější straně, takže tabulka ztrácí na 
srozumitelnosti.  
Zákon, uváděný na s. 71, se jmenoval „o péči o zdraví lidu“, nikoli jen o „zdraví lidu“.   

Metodologická nepřípustnost 

Naprosto nepřípustné je zacházení s počty v kapitolce 7. 2 Přehled případů nalezených dětí. 
Autorka se sice zmíní o metodologických omezeních své sondy, ale vzápětí ji nazve 
výzkumem a začne zobecňovat (na s. 78).  
Ukazují se její nedostatky ve statistickém uvažování: význam četnosti (odložených dětí) nelze 
posuzovat bez vztahu k celkovým počtům (např. porodnosti).  (Podobně viz s. 21.)     
Z číselné řady sestávající z distribuce četností 2 až 9 nelze usuzovat na „nárůst“, ani na 
„pokles“ (s. 79 - 80).  
Podobně v celém textu nerozlišuje zprávu o existenci jevů od jejich (častého) výskytu nebo 
(velkého) významu (s. 91), což má za následek, že některé zdroje vnímá v protikladu, ač se 
pravděpodobně shodují, jen každý mluví z jiné perspektivy (viz např. s. 17). 
 
 
III. ČÍM PRÁCE INSPIRUJE  
 
• Zaznamenává (byť jako vedlejší linii), jak se přesouvala zodpovědnost za „děti nikoho“ 

od církve ke státu, od státu k obcím, od obcí k občanům, a zpátky. (Viz např. s. 29: 
„Nárůst úmrtnosti /…/ můžeme vysvětlit převedením ústavu do správy sester Karla 
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Boromejského“ a následnou změnou financování. „Proto byl ústav /.../opět převeden, 
tentokrát do zemské správy.“) Podobně se vyvíjela představa o dobru pro děti od 
pěstounských rodin k ústavům a zpět.  
Téma nalezenců tak ilustruje širší dobové souvislosti a zvyklosti („na střídu“ chodili chudí 
obecně, nejen nalezenci, jak autorka uvádí na s. 33).  

• Zachycuje, že Červinková-Riegrová v r. 1888 zastává stejnou evoluční hypotézu (s. 28) 
jako evoluční vědci o sto let později (tvrdí, že počet odložených dětí kolísal podle ceny 
potravin). 

• Přináší postřehy o historii pěstounství a osvojení, které vyvolávají otázky důležité též pro 
dnešek: zdá se, že osvojení se děje v zájmu osvojitelů (s. 23), kdežto pěstounství 
v zájmu státu (s. 26). 

• Zobrazuje, jak se v historii místy stíraly rozdíly mezi sirotky a nalezenými dětmi, mezi 
nalezenými dětmi a nemanželskými dětmi, a objasňuje souvislosti splývání jevů (s. 62 a 
další). 

• Dodává další témata k rozpracování: úmrtnost nalezenců a její příčiny; motivace 
k odložení dítěte.    

• Upozorňuje na mezery v současném českém zákonodárství, kdy je možné si dítě legálně 
koupit, stačí zapsat kupce jako otce (s. 70).  

 
 
III. ZÁVĚR 
 
Najít zdroje, vtisknout práci logickou strukturu a udržet ji pohromadě vyžaduje u tématu 
odkládání dětí, přítomného ve všech dobách a asi ve všech kulturách, píli, vytrvalost a 
nadhled. Autorka tyto kvality prokázala.  
Na druhou stranu se dopustila některých vážných metodologických překročení.    
 
Předkládaná diplomová práce je inspirativním zdrojem.  
Doporučuji ji přijmout k obhajobě. Navrhuji hodnocení C s případným zpřesněním 
podle výsledku obhajoby.  
 
 
PŘÍPADNÉ OTÁZKY PRO OBHAJOBU  
 
• Na základě čeho (v jakém zákonném rámci) bylo možno zprovoznit babybox, objevily-li 

se první metodické pokyny až téměř po roce od jeho otevření? (Viz prohlášení 
Policejního prezídia s. 69, pokyn MPSV s. 76.)    

• Jaké souvislosti a jaké důsledky může mít podpora ženy – matky? (Viz s. 72.) 
• Co (podle vás) znamená „zneužívání babyboxů“? (Viz s. 75.) 
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Praha, 28. ledna 2015 


