
Oponentský posudek diplomové práce: 

Květa FREMROVÁ: Pražská pé če o sirotky a opušt ěné děti v první 
polovin ě 20. století, FFUK 2016, 118 stran + 17 p říloh 
 
Autorka si zvolila zajímavé téma, jež otevírá širokou paletu výzkumných možností. Je ovšem 
pravda, že si v tomto směru počínala asi až příliš zdrženlivě. Naprostá většina textu totiž 
nepřesahuje pouhou deskripci, vytvořenou na základě informací nashromážděných z pramenů 
a literatury. 
Informační zdroje: Autorka vycházela z reprezentativního souboru pramenů a literatury. 
Hojně využila archivních zdrojů (AMP, N.A., ANM, Charita) a také dobového odborného 
tisku. Rovněž seznam sekundární literatury je reprezentativní, třebaže některé tituly se 
objevují pouze v závěrečném seznamu, aniž by se nějak promítly v poznámkovém aparátu. U 
Halířové podotýkám, že její dizertace vyšla knižně, a proto není nutné odkazovat na její 
nepublikovanou verzi (resp. v textu se odkazuje na publikovanou verzi a v seznamu je 
uvedena ta nepublikovaná). 
Formální náležitosti: Z jazykového hlediska je tato diplomová práce bezproblémová. Za 
nevhodnou považuji absenci číslování kapitol, což snižuje přehlednost textu. Dále autorce 
uskakuje číslování v obsahu a ojediněle uskočí i odstavce v hlavním textu. Nejednotně cituje 
zákony a rovněž běžně ustanovení z právních předpisů necituje z autoritativního pramene, 
nýbrž z druhé ruky (viz kapitola Vývoj do první světové války). Ojediněle se v práci objeví 
nelogické formulace: např. s. 17 o přesunu agendy na MSP. Není také dost dobře možné 
jednou větou v textu zmínit, že problematika nacházela ozvuky také v beletrii, aniž by to bylo 
více rozvedeno a nebo alespoň opatřeno odkazem na příslušnou literaturu. 
Obsahové a koncepční záležitosti: Práce je celkem logicky členěna do tří tematických okruhů: 
obecné vývojové výklady, pěstounství, ústavní péče. V principu mohu jako oponent 
konstatovat, že cíle práce a výzkumné otázky stanovené v úvodu byly v textu uspokojivě 
naplněny. Jak jsem již naznačil v úvodu, za slabinu této práce považuji přílišnou popisnost. 
Autorka se obvykle spokojí s tím, že ocituje k dané věci několik dokumentů, které nalezla, 
aniž by z nich posléze cokoli dále interpretačně vyvozovala. Když konečně pak v kapitole o 
expertním diskurzu, v němž se vedly spory o prioritu rodinné nebo ústavní péče, přistoupí 
k tomu, že po chronologickém přehledu rozličných odborných názorů na tuto problematiku 
vypracuje vlastní několikastránkové zobecňujících výkladů o této věci přesně tak, jak by to 
mělo v diplomové práci být, svůj výklad nedovede do konce. Nejzajímavější by totiž byla 
právě ona proměna diskurzu na konci 40. let, která nakonec vyústí v preferenci ústavní 
výchovy v 50. letech a zrušení pěstounské péče. O to by to bylo zajímavější, když z jejího 
výkladu jednoznačně vyplývá, že za I. republiky dominoval názor o vhodnosti rodinné péče.  
Měl bych na autorku jednu faktografickou otázku (u pozn. 56): Když uvádí srovnání podpory 
dětí v roce 1902 a 1931 není z toho jasné, jak se promítl územní růst Prahy. Předpokládám, že 
k němu nepřihlížela. Pak by to ovšem znamenalo, že s ohledem na růst počtu obyvatelstva 
péče stagnovala či dokonce relativní počet zaopatřených klesal. 
Domnívám se, že tato diplomová práce splňuje všechny zásadní požadavky, jež jsou na tento 
typ kvalifikačního textů na historických oborech FFUK kladeny, a považuji ji za zdařilý 
výsledek několikaletého výzkumu. Proto bych komisi s ohledem na výše uvedené námitky 
doporučoval hodnotit ji známkou „velmi dobře“. 
 
V Praze, dne 18.1.2016      …………………………………… 
          Doc.PhDr.JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. 


