
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Pavel Trousil: Alkoholismus v Československu - Ke společenskému myšlení o 
alkoholismu. FFUK - obor historie (97 stran + 14 stran příloh) 

Pavel Trousil si zvolil téma, které s ohledem na roztroušenost primárních pramenů není snadné 

zpracovat. Opíral se v tomto směru o dokumenty Archivu Národního muzea a Národního archivu a 

zvláště o informace z dobového tisku. Sekundární literaturu, především z oboru sociologie, 

kriminologie a adiktologie, využíval v uspokojivé míře ajejí závěrečný seznam lze považovat pro 

bakalářskou práci za solidní a reprezentativní. Navíc v úvodu na několika stránkách tyto informační 

zdroje důkladně a kriticky hodnotí. Nutno na tomto místě poznamenat, že autor se pustil do tématu, 

pro které mu v domácí historiografii chyběly precedenční práce, pročež jistě zaslouží ocenění i pro 

svou originalitu. 

Z hlediska stylistického je práce velmi uspokojivá. Pavel Trousil disponuje vynikajícími narativními 

schopnostmi, třebaže místy jeho text působí ažjaksi "mnohomluvně" či "upovídaně". Z hlediska 

gramatického jeho text rovněž překračuje obvyklý průměr bakalářských prací oboru historie FFUK. 

Samotné gros práce je vhodně postavené a má ambici přispět k vysvětlení současných problémů. 

Autor konstatuje současný, ne zcela uspokojivý, postoj politické reprezentace a snaží se pro ně nalézt 

historické vysvětlení pomocí sledování dlouhodobých trendů vývoje postojů společnosti 

k alkoholismu. Z hlediska chronologického se jeho práce kryje s obdobím existence československého 

státu, třebaže činí poměrně značné výkladové přesahy také do 19. století. 

Text práce autor rozdělil do pěti tématických celků, resp. tří kapitol, úvodu a závěru. V úvodu si 

vytyčil základní otázky svého výzkumu, které se ve stati snaží osvětlit, popř. své výchozí hypotézy 

prokázat či falsifikovat. Jeho výzkum se řídil především následujícími otázkami. Nejprve zjišťoval 

diskurz intelektuální elity a průkopníků abstinenčního hnutí. Neomezil se jen na deskripci, nýbrž i na 

kritické zhodnocení a hlavně se také pokusil docenit reálný efekt těchto názorů v každodenním životě 

společnosti. Na to navazuje popisnou částí, kdy se věnuje vývoj i legislativní úpravy, jež dobově 

hegemonický diskurz problematiky sankcionuje. Znovu rád zdůrazním, že se neomezuje jen na výklad 

platných právních předpisů, nýbrž se pokouší rovněž o interpretaci motivů proměn právní úpravy. Je 

rovněž užitečné, že při svém přemýšlení o vývoji vzal v úvahu také stav mezd a průměrných cen 

alkoholu. 

První kapitola (označená II.) představuje úvod do problematiky, vymezení základních pojmů a 

stručného přehledu vývoje postojů ke spotřebě alkoholu. Autor se zde zamýšlí také nad možnostmi 

sociálních historiků, jak tyto otázky je možné studovat. Tato kapitola není v ničem inovativní, čerpá 

výhradně ze sekundární literatury, popř. z dokumentů současné politiky. Přesto takovéto obecné 

uvedení do problematiky má v textu své místo aje v poměru k ostatnímu textu v proporcích. 



Podobné povahy je i druhá kapitola (označená lIL), kde se autor zabývá funkcí alkoholu v evropské 

kultuře. Je v tomto směru zajímavý jeho závěr, že "alkoholismus je výplodem až novověkého 

kapitalistického podnikání". V tomto smyslu dále píše, resp. vysvětluje: "Narušení společenské 

stability, které přinesla průmyslová výroba alkoholu, nutilo rodící se moderní evropskou společnost 

vytvářet nové regulativní mechanizmy, které by zajistily určitou rovnováhu mezi alkoholem jakožto 

výhodnou komoditou najedné straně a nebezpečnou látkou na straně druhé." (s. 23). Tím si otvírá 

prostor pro konkrétní analýzu českého, resp. československého prostředí. 

Meritorní částí bakalářské práce je čtvrtá kapitola, nepoměrně delší než ostatní, která se věnuje 

společenské reflexi nadměrné konzumace alkoholu v Československu. Možná mohl autor zvážit 

nějaké užitečnější a opticky přijatelnější členění textu, než podobu tří různě dlouhých kapitol, z nichž 

jen jedna je z hlediska výzkumu zásadní a zabírá přes dvě třetiny celé práce. Tento handicap autor 

alespoň částečně eliminuje podrobnějším členěním na podkapitoly. Je v tomto směru výborné, že 

dokázal nad prameny přemýšlet, vytvořil si obecné schéma jejich třídění a rozdělilje podle třech 

základních diskurzů reflexe alkoholismu, které se v průběhu 20. století objevily, tj. tradice morální, 

zdravotnická a léčebněpreventivní. Tato schopnost konceptualizovat problémy a neomezit se jen na 

převyprávění dostupných pramenů, je v případě již takto raného badatelského díla, jakým je 

bakalářská práce, jednoznačně chvályhodná. V Trousilově práci můžeme sledovat i odraz 

foucaultovských interpretačních postupů, když sleduje postupnou medikalizaci problému alkoholu 

v moderní společnosti. Z hlediska interpretačního je na textu zajímavé a zcela klíčové, že se autor 

celkem důsledně pohybuje ve sféře "nadstavby", pokud bychom použili marxistické terminologie, 

neztotožňuje se s nějakým objektivistickým chápáním alkoholu jako problému o sobě a tedy nechápe 

alkoholismus jako problém "předdiskurzivní". Naopak společenské postoje důsledně historizuje a 

nepodléhá pokrokářskému mýtu, že my nyní víme, jak to s alkoholem je, zatímco naši předkové se 

mýlili. Právě k těmto interpretačním postupům bych rád zaměřil své otázky během diskuze při 

obhajobě práce. 

Bakalářskou práci Pavla Trousila plně doporučuji k obhajobě. Nejenže plně splňuje standardy prací 

studentů bakalářského stupně oboru historie, nýbrž je v řadě směrů, jak jsem upozornil výše, i 

překračuje. 
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