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Posudek vedoucí práce: 

 

Diplomová práce Bc. Renáty Musilové mapuje vývoj porodnice v Brně od poloviny 

19. století do 30. let 20. století, diplomantka nezapomíná na nalezinec, který byl dlouhou dobu 

nedílnou součástí porodnice. Z hlediska badatelského se jedná o málo frekventované téma, 

navíc nalezinec v Brně nebyl dosud historiky zpracován. 

Práce se skládá z úvodu, sedmi kapitol a závěru. V úvodu autorka představuje 

strukturu své práce a seznamuje čtenáře s prostudovanou literaturou a prameny. První kapitola 

přibližuje vývoj zdravotnictví v Brně a na Moravě. Autorka zde čerpá především ze 

sekundární literatury. Součástí je i podkapitola věnovaná vzniku porodnice v Brně a 

fungování Všeobecného zaopatřovacího ústavu, který porodnici s nalezincem zastřešoval, 

čtenář se zde dočte o složení personálu a jeho odměnách. Druhá kapitola se věnuje péči o 

matku. Autorka v této části čerpá především ze sekundární literatury. Zaměřuje na péči o ženu 

v domácím prostředí. Poslední podkapitola nazvaná Péče o matku a dítě na Moravě za první 

republiky z větší části reflektuje typy žen, které porodily v porodnici. Z logiky názvu 

podkapitoly by čtenář očekával pojednání o zákonodárství týkajícího se péče o matku. Třetí 

kapitola se zaměřuje na výstavbu nové budovy porodnice v Brně a její další rozšíření. Autorka 

na základě důkladné rešerše pramenů představuje podobu novostavby. Zmíněna je i její 

finanční nákladnost. Součásti kapitoly jsou medailonky ředitelů zemské porodnice. V této 

části je čerpáno především ze sekundární literatury. Ve čtvrté kapitole se čtenář seznamuje s 

babickou školou, která sídlila v prostorách porodnice. Autorka zde rovněž seznamuje 

s normami vztahujícími se k babickému řemeslu. Podařilo se jí odhalit, jaké ženy školu 

navštěvovaly a jaká pravidla musely dodržovat během studia. Pátá kapitola nazvaná Péče o 

ženu v porodnici informuje o personálu ústavu, o způsobu přijímání do péče, pravidlech, které 

pacientka během pobytu v ústavu musela dodržovat. V šesté kapitole jsou obsaženy statistické 

údaje týkající se porodnosti a mrtvorozenosti v ústavu, dále jsou zde údaje o úmrtnosti matek 

při porodu, počtu narozených dětí dle pohlaví. Poslední, sedmá kapitola je věnována 

nalezenecké péči a jejím dějinám v Brně. Autorka se zabývá přijímáním dětí do péče 

nalezince a následnou péčí o ně. V popisu evidence nalezenců používá autorka především 

sekundární literaturu. Ráda bych se jí zeptala, zda v moravských pramenech našla obdobný 

zvyk označování dětí nalezeneckou známkou jako byl v Praze? 



Diplomová práce Bc. Renáty Musilové vykazuje pouze několik gramatických a 

stylistických chyb. Jediné, co je třeba vytknout je na s. 45 – 46 časté opakování slova dívka. 

Zároveň na s. 8 nalezneme neúplnou informaci týkající se špitálu alžbětiněk. Není zde 

uvedena lokace jejich nemocnice. Celkově autorka prokázala, že umí pracovat s prameny a 

sekundární literaturou. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji ještě známkou výborně. 

 

 

  


