Lucie Němcová: Proces léčby alkoholismu v rámci společenství Anonymních alkoholiků.
Katedra sociologie ISS FSV UK, Praha 2012 – magisterská diplomová práce
posudek vedoucího práce
Předložená magisterská práce si klade za cíl popsat a vysvětlit „procesy změny identity,
spirituality, percepčních schémat a behaviorálních vzorců, ke kterým dochází ve společenství
Anonymních alkoholiků“ (s. 3). Empirický materiál, na jehož základě je téma diskutováno,
autorka nachází v klíčových publikacích Anonymních alkoholiků (dále jen AA), rozhovorech
s účastníky setkání AA a v pozorování několika schůzek AA.
Diplomantka zpracovávala zvolené téma se značnou mírou samostatnosti, průběžné
konzultace se týkaly především metodických problémů sběru dat a diskuse nejvhodnější
strukturace vznikajícího textu.
Lucie Němcová po mém soudu ve své práci dokázala přesvědčivě prezentovat zájem o
studovaný problém, schopnost provést výzkum adekvátní svým rozsahem a hloubkou účelu
magisterské diplomové práce a schopnost argumentace dílčích tezí.
Za méně přesvědčivé pak považuji doložení schopnosti kritické diskuse textů, které se
zabývají autorčiným tématem a celkově analytické pasáže, v nichž autorka komentuje v textu
prezentované
výpovědi
jednotlivých
informátorů
a
usouvztažňuje
je
se
studovanými dokumenty AA. Diplomantka se povětšinou spokojuje s konstatováním, že
mezi výpověďmi informátorů a texty AA nenachází rozpory. Skutečnost, že jednotlivé
získané výpovědi AA obsahují stejné jazykové výrazy a obraty, jako lze dohledat
v dokumentech AA, autorce slouží jako doklad prodělané konverze účastníků setkání AA.
Tento bod je dle mého největší slabinou celé práce. Domnívám se totiž, že pokud nalézáme
mezi výpověďmi studovaných aktérů a klíčovými texty organizace jazykovou i obsahovou
shodu, pak bychom měli zbystřit. Buď totiž výzkum nebyl dobře proveden, nebo není
dotažena analýza dat. Možná by pomohlo, kdyby Lucie Němcová v textu více pracovala
s etnografickými daty.
Přes všechny uvedené výtky a pochybnosti předložená práce po mém soudu naplňuje
požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci obhajovanou na katedře sociologie ISS
FSV UK. Hodnotím ji jako velmi dobrou.
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