
Oponentský posudek na diplomovou práci bc. Kristýny Kubíčkové 

 Babická praxe v pacovské farnosti ve druhé polovině 19. století 

   
   Kristýna Kubíčková se ve své diplomové práci prohloubila a zhodnotila svůj několikaletý 

výzkumu sociokluturního fenoménu lidového porodnictví. Šíře zpracovávané látky je záměrně 

omezena na vzorový region Pacovska respektive hranice pacovské farnosti, což odpovídá zvolené 

metodologii. 

   Po metodologické stránce lze práci K. Kubíčkové zařadit do rámce historické etnologie 

využívající vybraných metod historické vědy; vzhledem k etnosociálnímu charakteru tématu zdařile

zvolila autorka především metodiku mikrohistorie a historické demografie. Přesto by mohlo být v 

práci alespoň v úvodu zmíněna etnologická příslušnost Pacovska k národopisnému regionu České 

Horácko. Rovněž postrádám vymezení či definici některých pojmů, zejména historická etnologie a 

historická antropologie (užíván je druhý) vzhledem k tomu, že práce stojí tematicky na pomezí 

tradiční etnologie a sociální antropologie (což považuji za přínos). Autorka ostatně v 

propracovaném historicko-metodologickém úvodu vzpomíná i Zíbrtovu kulturní historii a další 

etnohistorické trendy při reflexi metod sociální antropologie a interdisciplinárnosti vůči historické 

vědě v rámci vývoje oboru, což považuji za zcela zásadní. Zde je nutné ocenit zejména vlastní práci

s teoretickým a metodologickým základem, tedy jeho tvůřčí reflexi; kritický přístup je dodržen i při 

práci s literaturou a prameny (autorka pronikla i do německých textů), které jsou využívány v hojné 

míře, což činí práci v mnoha směrech jedinečnou.

   Úroveň odbornosti dále celkově charakterizuje zřetelný smysl pro detail, využívaný s příznačnou 

pečlivostí, aniž by však byl překryt celkový účel a ústřední téma. Analýza tématu je prováděna 

strukturálně se zohledněním sociálních, genderových, ekonomických i lokálních reálií. 

   Po formální stránce uniklo několik spíše překlepů než chyb (s. 7 - jsme se pokusila > jsem se 

pokusila, s. 31- Jungmannovy, s. 32 - Lučnaové > Lučanové atd.), které narušují celkový dojem a 

zaslouží opravu. Objevilo se rovněž několik zcela prázdných, leč číslovaných stran. 

Práci doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně.

Mgr. Daniel Dědovský


