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Celostátní studentská vědecká konference Historie 2020
Doporučení studentské vysokoškolské odborné práce
Bc. Kristýna Nitschová
Morfinisté a kokainisté v Předlitavsku v letech 1867-1918

Doporučuji Bc. Kristýnu Nitschovou jako účastnici vědecké konference za Ústav světových
dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jejím příspěvkem bude část její připravované
magisterské diplomové práce na téma: Morfinisté a kokainisté v Předlitavsku v letech 18671918.
Předložený text analyzuje chorobopisy morfinistů ze Slezského zemského ústavu pro
choromyslné v Opavě z let 1897 až 1928, které sice byly skartované, ale zachovaly se
zpracované v pracích Reného Grumlíka a Miroslava Nožiny. Stavy v Slezském zemském
ústavu pro choromyslné v Opavě související s morfinisty jsou zde porovnávány se stavy v
jiných ústavech na území Předlitavska v druhé polovině 19. a na začátku 20. století.
Při vypracovávání práce byly využity metody sociálních dějin, kvantitativní metoda a historická
metoda v podobě analýzy pramenů a literatury.
Práce dochází k závěrům, že v dané době bylo opravdu obtížné úspěšně léčit morfinistu a navíc
dosáhnout jeho trvalé abstinence. Způsobily to společenské poměry, především převažující
pohled na morfinismus jako na nedůležitý problém, ale také snadná dostupnost drog a neznalost
lékařů, při které se dostávalo morfinistům v léčebném ústavě až přespřílišné volnosti, která
vedla k tomu, že si drogu opatřovali a užívali ji.
Po formální stránce je práce standardně vybavena, plně vyhovuje požadavkům kladeným na
tento typ práce. Autorka se musela vyrovnávat s omezeným množstvím pramenů a odborné
literatury, opřela analýzu a popis o kvalitní zdroje a předložila v rámci soutěže značně
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erudovanou studii věnující se sociálním dějinám. Prokázala všechny potřebné znalosti
historikovy práce, místy se pokusila o vlastní interpretaci a komparaci.
Práce je dle mého názoru velmi kvalitní a doporučuji ji za Ústav světových dějin Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy.
V Praze dne 26. února 2020

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Ústav světových dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Tel.: (+420) 221 619 207

usd@ff.cuni.cz
http://usd.ff.cuni.cz

