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Bc.  Lucie Zdráhalová. Prostředí a podmínky života lidí s mentálním handicapem v letech 1969-

1992. Magisterská diplomová práce, FHS UK, Praha 2014, 99 s.

Předmětem diplomové  práce  je  pohled  na  život  mentálně  postižených  lidí  v  období  tzv.

normalizace a transformace. Cílem předkládané práce je pak porovnat tato dvě období z hlediska

mentálně postižených lidí, jak se proměňovalo prostředí a podmínky života v ústavní péči.

Autorka se rozhodla realizovat výzkum pomocí metody orální historie a výsledky analýzy

získaných rozhovorů následně konfrontovala s  odbornou literaturou.  Samotné téma práce spadá

spíše  do  oboru  speciální  pedagogiky,  jehož  vývoj  u  nás  autorka  stručně  nastiňuje  v  kapitole

pojednávající o historii vývoje péče o mentálně postižené. 

 Za poněkud problematické považuji  zvolenou metodu vyhledávání  narátorů.  Jakkoli  bylo

nutné počítat s tím, že bude velmi složité najít vhodné narátory, už z toho důvodu že zkoumané

téma bylo spíše tabuizované, mohla se diplomantka pokusit o více zainteresovanější přístup. Tedy

nejen obepisovat jednotlivé ústavy a čekat na odpovědi, které nepřicházely, ale osobně do některého

zajít a zkusit přímo kontaktovat jeho zaměstnance. Autorka nakonec „sehnala“ 5 narátorů, s nimiž

realizovala  rozhovor.  Jedná  se  o  svědectví  5  žen,  které  s  mentálně  postiženými  pracovaly  ve

zkoumaném období v různých Ústavech sociální péče v Československu.

Podle  přiložených  přepisů  rozhovorů  je  zřejmé,  že  nebylo  vždy  jednoduché  rozhovory

uskutečnit. Autorka se setkala s řadou problémů, které jsou před tazatele v rámci orálněhistorického

výzkumu kladeny a obstojně se s nimi dokázala vyrovnat. Diplomantka postupovala podle etických

principů  orální  historie,  s  narátorkami  uzavřela  smlouvu  o  ochraně  osobních  údajů.  Za  klad

považuji i to, že všechny rozhovory diplomantka sama přepsala.

Nicméně v samotné práci postrádám důkladnější rozbor toho, jak rozhovory vedla. Například

z textu vyplývá, že se jednalo vždy jen o jeden rozhovor, ale explicitně toto zmíněno není. Autorka

sice  zmiňuje  okruhy témat,  které  ji  v  rozhovoru  zajímaly,  ale  nedozvíme  se  nic  o  tom,  jestli

narátorky vyprávěly samy,  nakolik byl  rozhovor strukturovaný apod.  V textu rovněž postrádám

vysvětlení, jak konkrétně autorka rozhovory analyzovala.

V obsáhlé  empirické  části  se  Lucie  Zdráhalová  věnuje  samotnému  prostředí  v  Ústavech

sociální  péče  a  podmínkám života  mentálně  postižených osob,  které  v nich  byly umístěny.  Na

jednotlivých tématech jako například vzdělávání, zaměstnání, volný čas či postoj veřejnosti k lidem

s mentálním postižením ukazuje, jak tyto ústavy fungovaly v období před rokem 1989 a krátce po

něm.  Na  základě  prostudované  odborné  literatury,  spíše  doplněné  informacemi  ze  získaných

rozhovorů, autorka objasňuje, jakým způsobem ubíhal život lidí s mentálním postižením, a snaží se



dopátrat toho, jakým způsobem a zda vůbec se po roce 1989 změnil. Odpověď na tuto otázku není

podle počátečního předpokladu zcela jednoznačná. Jak podotýká autorka v závěru práce, bylo by

nutné realizovat daleko více rozhovorů, nejlépe přímo s mentálně postiženými lidmi, což je ovšem

téměř nemožné.

V  textu  se  vyskytuje  několik  gramatických  i  syntaktických  chyb,  přesto  považuji

magisterskou práci zpracovanou na odpovídající úrovni.  Doporučuji práci přijmout k obhajobě a

navrhuji její hodnocení stupněm velmi dobře.

V Praze 19. ledna 2014  Mgr. Petra Schindler-Wisten, PhD.


