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Autorka předložené diplomové práce si zvolila velmi zajímavé a doposud nezpracované téma 

v oblasti péče o drogově závislé, a to zmapování počátků vzniku terapeutických komunit u 

nás.  

 

 

Práce je velmi dobře strukturovaná. Je zřejmé, že diplomantka velmi uvážlivě zpracovala její 

členění do dvou základních částí – teoretické a praktické.  

V teoretické části uvádí jasný přehled základní terminologie, malý průřez historií se 

zaměřením na vývoj a změny postojů k užívání návykových látek od antiky až po současnost. 

Velmi podrobně a kvalitně, z dostupných zdrojů a odborných pramenů, je autorkou 

zpracovaný zejména vývoj tématu v naší společnosti i v kontextu její kultury. Rovněž kladně 

hodnotím zpracování 6.kapitoly, která dává čtenáři ucelený pohled o léčbě závislostí na území 

České republiky od jejích počátků až po současnost. 

 

 

Diplomantka prostudovala a použila pro zpracování svého tématu diplomové práce rozmanité 

uvedené zdroje, ať odbornou literaturu, návštěvu vybraných terapeutických komunit, návštěvu 

policejního muzea v sekci „Boj policie proti drogám od roku 1918“, uvedené webové stránky 

a v neposlední řadě i několik osobních konzultací s předními českými adiktology. 

Podařilo se jí uvedené zdroje zapracovat do teoretické části své diplomové práce uvážlivě, 

v dané struktuře a vývojovém záměru. 

Vzhledem k základnímu tématu diplomové práce nechybí ani dobře zapracované téma 

7.kapitoly o terapeutických komunitách – jejich vzniku, typu, základní vývojé pilíře pro jejich 

zakládání, principy fungování atd. Tím autorka plynule přechází ke druhé, stěžejní části 

diplomové práce – části výzkumné, která je věnována vlastnímu kvalitativnímu výzkumu 

s použitím metody orální historie. 

 

Autorka realizovala 14 rozhovorů se zakladateli terapeutických komunit pro drogově závislé u 

nás a následně provedla jejich analýzu a interpretaci. Kladně hodnotím přípravnou fázi pro 

samotné šetření, ve které si diplomantka zvažuje jednotlivé kroky, jejich úskalí, cíle i 

možnosti předejít faktorům, které by ohrožovaly validitu kvalitativního výzkumu působením 

samotného badatele.  

 

Předem připravený koncept otázek pro vybrané narátory a následné zpracování získaných 

informací v tématu počátku vzniku terapeutických komunit u nás je vývojově 

zakomponováno v jednotlivých kapitolách: od historie vzniku TK, typů TK a jejich 

zakladatelů, přes obtíže při vzniku formování cílů, programů, výběr pracovních týmů až k 

vyhledání finančních zdrojů, spolupráce s ostatními TK u nás apod. 

 



 

 

Slečně Polzové se podařilo zpracovat dané téma velmi citlivě a erudovaně.  

 

 

Po formální stránce je předložená DP ve stanoveném rozsahu (106 stran včetně příloh), 

odpovídá plně požadavkům na zpracování. Uvedené odborné zdroje, citace jsou rovněž v 

předepsaném rozsahu. Vysoce hodnotím nejen jazykovou, ale i stylistickou úroveň projevu a 

odbornou stránku zpracovaného tématu, zejména podaného shrnutí v závěru práce.  

 

Předložená práce splňuje požadavky standardně kladené na zpracování diplomové práce 

v daném oboru.  
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Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A (1). 
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