
Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Alžběty Polzové: Počátky terapeutických 

komunit v ČR – biografická vyprávění zakladatelů komunit pro drogově závislé.

Diplomantka se ve své práci zaměřila na zpracování tematiky terapeutických center, 

konkrétně na vznik těchto komunit po roce 1989.

Samotné téma na rozdíl od obecně pojímaného fenoménu drog, nebylo doposud 

obsáhleji zpracované. Bylo jasné, že orální historie muže sehrát klíčovou úlohu v zmapování 

historie a vývoje terapeutických center v ČR a proto bylo důležité, zda, a do jaké míry se 

diplomantce podaří proniknout do poměrně specifického prostředí komunitních center. 

K navázání kontaktu s vhodnými narátory, ale i k výběru tématu nesměřovala diplomantku 

podle jejích vlastních slov matka, která se v tomto prostředí profesionálně pohybovala.

V práci se předpřipravený výzkum kladně odrazil, především v ochotě narátorů, časově 

vytížených specialistů a zároveň terénních pracovníků, odpovídat a sdílet vlastní příběhy a 

názory.

Alžběta Polzová se rozhodla práci zpracovat prostřednictvím kvalitativního výzkumu, 

základní metodou byla metoda orální historie. Využila všech metodických doporučení pro 

vedení orálně historických rozhovorů, v tomto případě životopisných interview. Narátoři byli 

dopředu seznámeni s hlavním záměrem badatelky. B. Polzová realizovala 14 strukturovaných 

rozhovorů, což považuji za dostatečné množství. Využila rovněž dostupnou literaturu a zdroje 

hledala na webových stránkách. Jako plus hodnotím i její aktivní účast na odborné konferenci 

v roce 2011. Její rozbor v teoretické části, např. zmíněné konference, ale rovněž dostupné 

literatury vidím jako nedostatek úvodních kapitol, které mohly být víc propracované. O 

konferenci je znovu zmínka až na straně 42. Některá konstatování diplomantky jsou jen 

jakoby nahozená, např. „Cenné informace o boji proti drogám mi poskytla i návštěva 

Policejního muzea“ (s. 7).  Bez konkrétního rozboru toho, v čem byla tato návštěva cenná,

zůstává u pouhého konstatování bez jakékoli vědecké relevance. Rovněž sdělení, že „metoda 

orální historie je orientovaná holisticky“ (s. 9) bez toho, aby bylo uvedeno, jak konkrétně 

v této práci, trčí z textu jako neorganický element bez širšího ukotvení. V tomto ohledu by 

diplomantka mohla vysvětlit, jak své konstatování vzhledem k práci, orální historii, myslela.

A. Polzová zvolila na první pohled logickou strukturu diplomové práce, kdy v úvodu 

seznamuje čtenáře postupně se základní terminologií, další část věnuje proměnám postojů 

k drogám ve světě i v ČR, aby nakonec přešla ke konstituování terapeutických komun v ČR. 

Zde vidím ale problém, že na straně 41 opět obrací pozornost čtenáře k metodologii, která 

měla být zpracována dle mého názoru na začátku práce označené jako Teoretická a Praktická 



část. Takto působí zařazení lehce zmateně a neorganizovaně. Tyto „skoky“ v diplomové práci, 

se znovu opakují při přibližování okolností nahrávání narátorů (s. 42 – 45). Vše mělo být 

v teoretické části věnované orální historii a to na začátku práce. 

Těžiště celé práce nalezneme v osmé kapitole, tzn. od strany 41 do strany 80.

Diplomantka zvolila ke svému tématu vhodný soubor otázek a přiblížila i reakci 

narátorů na ně. Za klad práce považuji, že A. Polzová přibližuje i vlastní předsudky a nejistoty 

a zároveň vyhodnocuje i specifický vztah, kdy se narátory stávaji ti, kteří sami rozhovory 

profesionálně vedou. Na druhou stranu byly některá „vyznání“ (z pohledu vědecké a 

tematické před přípravy) až příliš „otevřená“ a i vyjádření ne příliš odborná, z mnoha 

například cituji. „Z mého pohledu tam došlo k několika věcem – já jsem se příliš bála, že pan 

Kuda ví o zkoumaném problému víc než já“ (44). Naopak za zajímavé zamyšlení považuji to 

na straně 77.

Diplomovou práci Alžběty Polzové považuji za poměrně dobře zpracovanou, její 

hodnotu ale poněkud sráží jazyková úroveň a rovněž ne zcela jasný výklad, rozdrobený 

mnohdy do různých výčtových přehledů. Je patrné, že diplomantka odevzdávala práci pod 

časovým tlakem. Práci by prospělo hlubší „uležení a promyšlení“ a přesnější odborný styl. Na 

druhou stranu za největší přínos považuji vlastní vybrané téma, množství vedených rozhovorů 

a konec konců i nové informace, které se A. Polzové podařilo získat.

Diplomovou práci hodnotím známkou dobře (3). Alžbětě Polzové přeji mnoho 

úspěchů jak v dalším profesním, tak i osobním životě.

V Praze, 29. 8. 2012 Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.




