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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta: Bc. Kristýna Nitschová 

Název práce:    Morfinisté a kokainisté v Předlitavsku v letech 1867–1918 

Jméno oponenta práce: Marcela Hennlichová, PhDr., Ph.D. 

 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Práce je založena na značném množství nevydaných i vydaných archivních pramenů, stranou 

pozornosti nezůstal ani dobový tisk. Téma je relativně neprobádané - autorka sama zmiňuje, že 

se musela vypořádat s neexistencí či nedostatkem odborné literatury. V tomto kontextu je její 

práce, která je studií původní, o to potřebnější a přínosnější. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: Cíl práce byl zvolen relevantně a odpovídá zadání. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 
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3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Práce má logickou strukturu. Úvod, třebaže je stylisticky ne zcela obratně formulován, zahrnuje 

detailní rozbor pramenů a reflektuje stav současného bádání. Pokud jde o metody, Nitschová 

používá metodu komparativní a také metodu sondy, kterou ale vůbec nezmiňuje. Kvituji 

interdisciplinární přesah předkládané práce. V některých pasážích – např. s. 38 a první odstavec 

s. 39 – je ale struktura textu zvláštní, autorka v kapitole o Opavském sanatoriu popisuje, jakým 

způsobem si mohli závislí lidé obstarat narkotika a všímá si, jakým způsobem byla tato 

záležitost reflektována v tisku. Jde o pozoruhodná zjištění, která jsou namístě, ovšem není mi 

zcela jasné, jak toto souvisí právě s Opavským sanatoriem, a proč tyto pasáže nejsou spíše 

součástí jiné kapitoly, například některé úvodní. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1-2 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka musela ve svém výzkumu zanalyzovat značné množství pramenů, k nimž přistupuje 

vesměs kriticky. Například čtvrtá a pátá kapitola, kde autorka přibližuje dobový chorobopis 

pacientek z vyšších vrstev, jsou poměrně zdařilou sondou, nicméně převažuje u nich spíše 

popisný charakter. Konkrétně na s. 47–49 autorka předkládá de facto popis z německého 

originálu chorobopisu, ale zcela zde chybí analýza, například důvody, proč se stav pacientky 

horšil či lepšil, či porovnání péče s případy v jiných ústavech. Je tedy na místě otázka, zda by 

neměl tento text spíše být součástí jiné kapitoly, např. o každodennosti v léčebně? V případě 

kapitoly šesté a sedmé autorka ale již předkládá velmi vyspělou analýzu, v poslední zmíněné 
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kapitole se jí podařilo dospět k velmi zdařilé komparaci. Tyto dvě kapitoly jsou zřejmě 

nejzdařilejší částí práce.  

___________________________________________________________________________ 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1-2 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Z hlediska ortografického práce obsahuje jen drobné nedostatky, překlepy v úvodu, či chybějící 

interpunkci (s. 25). Stylisticky práce jisté nedostatky obsahuje, některé formulace jsou 

kostrbaté, věty působí kvůli nevhodnému slovosledu archaicky. Některé obraty nepovažuji 

vůbec za vhodné pro akademickou práci, př. s. 6, „že ve způsobu práce s prameny tam jde občas 

znát, že prameny byly zpracovávány lékaři, a ne historiky, a navíc občas je tam ze strany autorů 

i možná sklon k retrospektivní diagnostice“; dále s. 24, „pouze ve chvílích, kde se utrhl 

z práce“, aj. V samotném textu práce autorka mísí termíny moderní i dobové, př. kopka namísto 

kobka (žalářní cela, s. 12, na straně 13 je ale výraz již správně). Některé věty působí archaicky, 

s. 24: „Přestože v mimo tropických pásmech severní polokoule roste na 120 druhů máku, pouze 

z máku setého, neboli svým latinským názvem Papaver somniferum, může se dělat opium.“ 

Obdobně s. 25, poslední odstavec. Na téže straně v první větě pak autorka píše, že „pacient 

neměl po morfiu hladovět“, ale zřejmě měla na mysli, že po morfiu neměl toužit – v adiktologii 

je běžně užíván pojem craving (bažení), které značí vzniklou látkovou závislost. Za nesprávné 

pak považuji užívání termínu Anglie pro Velkou Británii v 19. století, s. 46. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Předkládaná diplomová práce Kristýny Nitschové je velmi zdařilou původní studií. Téma je 

neprobádané, cíl práce byl vhodně zvolen. Autorka musela nepochybně prostudovat skutečně 

rozsáhlé množství archivních materiálů, které podrobila kritické analýze a byla schopna 
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předložit jasně formulované závěry. Místy se v textu vyskytují pasáže, které podle mého názoru 

nejsou pro zkoumaný problém zcela relevantní (např. s. 27 a ono dilema Sigmunda Freuda, či 

pasáže o historii morfia v Číně a ve Spojených státech amerických), které by stačilo zestručnit. 

Stylisticky práce působí ne zcela vyváženým dojmem. Domnívám se, že by bývalo stačilo, aby 

si autorka po sobě text ještě jednou přečetla, pak mohla být její studie po všech stránkách 

opravdu perfektní. Práce ale splňuje veškeré nároky, kladené na tento typ kvalifikační práce, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

___________________________________________________________________________ 

7. Otázky a připomínky k obhajobě:  - 

 

1. Jak si vysvětlujete úspěšnost léčby u prvních sledovaných pacientů v Kramerově 

sanatoriu?  

2. Na kolik pobyt v soukromém sanatoriu průměrně vyšel, jestliže si pacient mohl 

dovolit 32 léčebných pobytů (s. 70)? 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: velmi dobře 

 

Datum: Praha 31.8.2020   Podpis:        

 

 


