
Posudek bakalářské práce Kateřiny Fuksové 

Významní pedagogové, pohřbení na Malostranském hřbitově 

62 s. textu, poznámkový aparát, bibliografie, prameny, obrazová příloha 

Téma bakalářské práce Kateřiny Fuksové je do značné míry originální. Autorka se snaží 

zachytit v mezioborovém pohledu Malostranský hřbitov s působením vybraného okruhu 

pedagogů – učitelů Univerzity Karlovy a některých osobností učitelů smíchovských škol, kteří 

zde byli pohřbeni v období let 1680-1882. Už ze zadání je jasné, že se tu potkává kulturní 

historie, dějiny pedagogiky, dějiny UK, částečně i dějiny církevní, kunsthistorie a funerální 

plastika s etnologií a dalšími subdisciplínami. 

Práce má klasickou strukturu, ve které nechybí kritické zhodnocení použité pramenné 

základny, náčrt historie hřbitova, přehledná, velmi dobře zpracovaná kapitola o rakouském 

školství v 17. až 19. století a cenná kapitola o školství na Smíchově. 

Součástí textu je přehled osobností více než dvaceti pedagogů, které propojuje vedle 

profese i místo posledního odpočinku. Tato část práce na první pohled působí jako pouhý 

komentovaný seznam, domnívám se však, že je to něco kvalitativně jiného. Výčet je 

samozřejmě biografický, sestavený na základě dobře volených pramenů, doplněný, nejen 

portréty jmenovaných osobností, ale také, pokud to bylo možné, fotografiemi náhrobků a 

dalšími identifikačními údaji.  

Autorce se tak podařilo podat specifický průřez historií pražského školství, ve kterém 

se v daném období potkávaly osobnosti světské a církevní, filozofové, přírodovědci, lingvisté, 

a historici, konzervativci a revolucionáři, svobodní zednáři a příslušníci mnišských řádů. Velmi 

dobře se sem promítají mnohočetné kontakty mezi univerzitou a dalšími institucemi, 

zejména Národním muzeem a akademií nauk. Dokonce je možné postřehnout emancipaci 

některých vědních oborů, které se právě ve sledované době oddělují od filozofie a rovněž je 

zde patrná kultivace českého odborného názvosloví. Příznačné pak je, že celou prací prolíná 

jako spojovací článek zvláštní genius loci, který ozvláštňuje atmosféru Malostranského 

hřbitova.  

Domnívám se, že Kateřina Fuksová napsala kvalitní bakalářskou práci, která plně 

vyhovuje kritériím pro tento typ prací stanoveným. Doporučuji ji k obhajobě s předběžným 

hodnocením výborně. 

 

Praha 16. května 2016                                                                    Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 

                                                                                                                 Ústav etnologie FFUK              

  

 


