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Zmapování podmínek života lidí s mentálním handicapem představuje mimořádně obtížný 
metodologický problém i při využívání metody orální historie. I když, jak správně autorka podotýká, 
v zahraničí se již tato otázka stala předmětem výzkumu, v českých podmínkách zůstává v tomto 
ohledu do značné míry „pole neorané“. Lze proto považovat za velmi záslužné, že se L. Zdráhalová do 
tohoto složitého úkolu pustila. 

Životopisná interview od samotných lidí s mentálním handicapem ovšem L. Zdráhalová nezískávala 
kvůli velkým praktickým obtížím a skutečnosti, že lidé s mentálním handicapem se dožívají (a zejména
dožívali) obvykle nižšího věku než lidé bez handicapu, takže najít pamětníky období před rokem 1989 
v této skupiny by bylo velmi obtížné. Proto se soustředila na získání vyprávění bývalých zaměstnankyň
ústavů, v nichž lidé s mentálním handicapem žili. Takto získané informace doplňuje dobovou 
odbornou literaturou a metodickými materiály pro práci s lidmi s mentálním handicapem, které mají 
často charakter normativních pramenů a ukazují tedy spíše ideální stav, k němuž je třeba směřovat 
než zcela reálnou situaci. Zajímavý doplněk představuje pamětní kniha jednoho z ústavů. Její 
výpovědní hodnota, jak sama uvádí autorka, je však poměrně sporná, protože se jednalo o materiál 
pravidelně kontrolovaný a určený k nahlížení. Proto lze spontánnost zápisů asi v mnoha ohledech 
zpochybnit. Bohužel autorce se nepovedlo navázat kontakt s rodiči klientů ústavů, aby tak byl zajištěn 
i jiný úhel pohledu, než jaký nabízejí dlouholeté zaměstnankyně.

I když si je L. Zdráhalová vědoma specifičnosti narátorek v mnoha ohledech, přece jen se v některých 
pasážích zdá, že tyto skutečnosti nedoceňuje a přístup narátorek má tendenci považovat za obecnou 
normu. Přitom pracovní zaujetí zejména některých narátorek bylo pravděpodobně naprosto 
mimořádné a jejich přístup ke klientům se rozhodně blížil žádanému ideálu podstatně více, než činil 
průměr. To samozřejmě ovlivňuje zásadním způsobem jejich pohled. Navíc je jasná i jejich snaha o 
obhájení dřívějších poměrů, na jejichž vytváření se aktivně narátorky podílely. V některých bodech 
navíc svědectví narátorek není zcela relevantní – např. asi těžko budou mít informace o tom, zda 
skutečně orgány ONV nutily lidi dávat své potomky s mentálním handicapem do ústavů. Ostatně 
z dalšího textu vyplývá, že to předpokládal dokonce tehdy platný zákon. Nic na tom neměnil fakt, že 
ústavy byly přeplněny a na místo se zde muselo delší dobu čekat. 

Součástí textu je i jakýsi náčrt vývoje péče o lidi s mentálním handicapem od starověku až do 20. 
století. Ten je však proveden téměř výhradně na podkladě vysokoškolských učebních textů (skript) a 
autorka si ani nevyhledala zmiňované publikace v originále, což je podle mého názoru škoda. Zejména
u českých autorů by to nemusel být příliš velký problém.

Autorka se pokusila ve dvou případech alespoň v náznacích o komparaci situace v Československu 
v daném období s vývojem v jiných zemích. Jedná se o Velkou Británii (respektive Anglii a Wales) a 
v určitém ohledu i o Jugoslávii. Bohužel jde pouze o velmi stručné exkurzy, kde navíc nejsou příliš 
jasně naznačena ani specifika uváděných zemí. Přitom Velká Británie dost možná představuje svými 
pedagogickými tradicemi značně specifický případ, kde lze očekávat určité diference od situace 
v kontinentální západní Evropě. To že autorka pro komparaci vybrala právě Anglii a Wales souvisí asi 
s jejím studijním pobytem ve Velké Británii.



Již předchozí odstavec naznačil hlavní problém celé práce – řada témat je probírána jen velmi letmo, 
autorka nejde dostatečně do hloubky a neprovádí analýzu a interpretaci pramenů dostatečně 
důkladně. Naopak nadměrnou pozornost věnuje např. popisu okolností při rozhovoru a detailnímu 
líčení průběhu získávání narátorů (respektive narátorek). Některé pasáže tak spíše připomínají 
přepsané karty k rozhovorům. Za zbytečně zdlouhavé považuji i některé parafráze z osnov nebo 
metodických doporučení pro práci s lidmi s mentálním handicapem. Řada témat zůstává jakoby 
„nakousnuta“ a autorčin závěr se omezí na konstatování, že realita nebývá černobílá. To platí i pro 
poněkud násilně (snad na můj podnět) včleněnou kapitolkou o kontroverzním filmu Requiem pro 
panenku. Celkově se zdá, že autorka závěrečnou fázi vytváření diplomové práce uspěchala a usilovala 
především o rychlé odevzdání, což je podle mého i kvůli úsilí věnovanému heuristice a potenciálu 
tématu rozhodně škoda.

Dostatečná pečlivost nebyla věnována ani stylistice a obecně jazykovému projevu. Rušivě působí 
zejména časté přecházení z minulého do přítomného času, přestože se hovoří o stále stejném tématu.
Pobyt ve Velké Británii se podepsal na autorčině větné stavbě či používání velkých a malých písmen. 
Za nevhodné považuji i občasné používání bezslovesných vět.

Z dílčích nepřesností, překlepů či omylů uvádím např. na s. 24 zřetelně neúplná věta „je to ztráta  
nebo poškození a v anatomické stavbě organismu“. Na s. 28 není jasný mezi lehkou a střední mentální 
retardací (charakteristika je naprosto totožná). U používání výrazu mongolik, autorka kolísá mezi 
mongolik a mongolík. Na s. 31 považuji za nevhodné použití výrazu komunistická společnost, protože 
komunistická společnost v Československu nikdy nebyla. Na s. 36 u údajů o finančním příspěvku 
rodičů není jasné za jaké období byly částky placeny (ročně? měsíčně?). Na s. 80 se věta „Konaly se 
olympiády tělesně postižených“ objevuje zcela bez kontextu se zbytkem textu (jde asi o to, že 
příslušná instituce tyto akce pořádala).

Přes tyto nedostatky, jejichž společným jmenovatelem je asi uspěchanost při dokončování diplomové 
práce, by neměly být přehlédnout pozitivní aspekty práce. Jde především o odvahu pustit se do 
tématu, které ještě v českém kontextu nebylo zpracováno a panuje o něm obrovské množství 
zjednodušujících klišé. Přitom přinejmenším do určité míry se autorce některá klišé podařilo úspěšně 
zpochybnit. Bylo by jistě vhodné, kdyby autorka na tématu dále pracovala a své dosavadní závěry 
prohloubila a zároveň jednotlivá podtémata důkladněji propracovala.

Po zvážení všech kladných a záporných stránek diplomové práce doporučuji hodnocení známkou 
velmi dobře, ovšem jen  v případě velmi úspěšného průběhu obhajoby, při němž autorka prokáže 
skutečně hluboký vhled do některých jen letmo a povrchně zpracovaných subtémat.
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