
Posudek soutěžní práce 

 

Bc. Michal Morawetz, „Krankengeschichte“ Jiřího Buquoye. Popis nemoci jako pramen 

osobní povahy. Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JČU v Českých 

Budějovicích 2013, 46 s. včetně příloh. 

 

V posledních letech nabývají na stále větším významu a oblibě prameny osobní povahy, a to 

jak mezi badateli a editory na straně jedné, tak i mezi širokou čtenářskou veřejností na 

druhé straně. Jedná se o širokou skupinu písemností, v nichž vystupuje do popředí 

osobnost autora, a které umožňují nahlédnout do jeho života v širším historickém a 

společenském kontextu, poodhalují jeho subjektivních prožitky a pocity. Rozmanitost 

těchto pramenů, jejich obsahová náplň jim dodává na půvabu a atraktivitě, zároveň však 

přináší problémy a úskalí týkající se jejich exaktní klasifikace, přesného typologického 

zařazení, neboť nezřídka jedna forma přechází v druhou či se vzájemně prolínají. To se 

týká i drobného spisku z pozůstalosti hraběte Jiřího Buquoye, označeného jako 

Krankengeschichte, jenž se stal předmětem obsahové analýzy a edičního zpracování M. 

Morawetze.  

V úvodu práce se autor věnuje pramenům osobní povahy, jejich definici, terminologickému 

vymezení, především se pak zamýšlí nad typologickým zařazením zkoumaného spisu. 

Dochází k závěru, že se jedná o písemnost, jejíž přesné zařazení podle určitého schématu 

není vzhledem ke struktuře textu možné – první část nese rysy autobiografie, druhá pak má 

formu deníkových záznamů. V souladu s obsahem spisu přináší v následující části textu 

autor informace týkající se způsobů, jimiž popisoval člověk žijící na přelomu 18. a 19. 

století svůj zdravotní stav, stav mysli i těla. 

Druhá kapitola je věnována životu Jiřího Buquoye v prvních třech dekádách jeho života, jež 

měly nepochybně zásadní vliv na formování jeho osobnosti a přímo ovlivnily psaní 

„Krankengeschichte“ z roku 1812.  

Těžiště práce představuje třetí kapitola zaměřená na rozbor, možnosti využití a interpretaci 

zpracovávaného spisu, jenž představuje jeden ze zásadních zdrojů pro zpracování 

Buquoyovy biografie, stejně jako pramen poznání autorova způsobu myšlení, pochopení 

jeho mentality, v neposlední řadě je příspěvkem pro dějiny každodenního života. Pokud jde 

o význam spisu pro dějiny lékařství, představuje zajímavý pohled na patrná  

psychosomatická onemocnění autora.  

 

Práce, představující velmi zajímavý pramen přispívající k poznání osobnosti Jiřího Buquoye, 

je zpracována čtivě, řemeslně pečlivě (včetně připojené edice pramene), opomenutí 

některých v textu citovaných titulů v seznamu použité literatury lze považovat v daném 

kontextu za zcela marginální (např. Karel Černý, pozn. 101), stejně jako chybějící datum u 

citace webových stránek (pozn. 126). Diskusní může být způsob řazení některých kapitol 

(např. kap. I. 3. před kap. II.). V každém případě lze však doufat, že autor bude ve své 

práci týkající se Jiřího Buquoye pokračovat. 
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