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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Autorka se v bakalářské práci zabývá nepříliš frekventovaným tématem. Pokusila se na základě studia archivních 
dokumentů a dalších vybraných dobových pramenů a literatury přiblížit cestu k institucionalizaci boje proti 
alkoholismu v českých zemích a v Československu v kontextu dobového vývoje let 1945-1948. Téma zasazuje 
do kontextu poválečných systémových změn v ČSR zejména v oblasti sociální a zdravotní politiky státu. 
Sleduje, jak byl problém alkoholismu v poválečné společnosti vnímán a posuzován a jaké byly tehdejší možnosti 
a cesty k řešení tohoto negativního jevu ze strany státních institucí, příslušných organizací a také ze strany 
některých známých osobností veřejného a politického života. V tomto smyslu se autorka pokusila přispět k 
bližšímu poznání, jak fungovala sociálně-zdravotní politika a zákonodárství v bezprostřední poválečné éře. 
Bakalářská práce je rozčleněna do čtyř výkladových kapitol, ve kterých autorka sleduje společenskou reflexi 
alkoholismu v kontextu poválečné sociálně-politické situace, zabývá se iniciativami a jejich nositeli i formami, 
které vedly k tvorbě a přijetí zákona o potírání alkoholismu v dubnu 1948, analyzuje obsah zákona a přibližuje 
další aktivity, které byly v rámci boje proti alkoholismu vedeny. Vcelku zdařile autorka splnila formulovaný cíl 
práce – že boj proti alkoholismu a jeho podoba ve formě institucionalizace a na úrovni legislativní činnosti státu 
byla součástí snahy poválečného státu o zkvalitnění a zajištění sociální a zdravotní péče, byť s tendencemi 
spojenými s předpokládanými zásahy do osobních práv občanů. 
  
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
     metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Autorka se opírá v jednotlivých kapitolách a v práci uplatňuje poznatky získané zejména ze studia tematických 
archivních dokumentů z provenience relevantních fondů Národního archivu a Archivu Národního muzea 
v Praze. Pro výklad využila i poznatky ze studia vybraných titulů dobové a odborné literatury a také vybraných 
dobových periodik. Výklad problematiky je tak přesvědčivý a přehledný. Při hodnocení a výkladu situace mohla 
jistě však autorka čerpat i srovnávat i z dalších pramenů a literatury vztahujících se k problematice poválečné 
sociální politiky a vývoje a proměn společnosti v Československu.      
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Formální a jazykové zpracování textu je na velmi dobré úrovni, správně jsou užívány citace a odkazy na 
literaturu.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Bakalářská práce je zajímavá, přínosná a původní. Lze ocenit zejména realizovaný základní výzkum v archivech, 
silnou stránkou byl i zájem autorky o problematiku. Stanovený cíl práce byl tak vcelku velmi dobře naplněn.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Otázka k obhajobě – bylo možné na základě studia pramenů a literatury vysledovat, zda a případně do jaké míry 
se otázkou boje proti alkoholismu zabývaly například i poválečné sjednocené odbory? 
  



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Předloženou práci oceňuji v tom smyslu, že se autorka pokusila vcelku úspěšně zejména na základě studia 
vybraných pramenů a literatury položit a zodpovědět zajímavou a dosud ne příliš prozkoumanou otázku. 
Předkládaná bakalářská práce Terezy Seifertové „Proměny sociální politiky v českých zemích po roce 1945 na 
příkladu vzniku a přijetí zákona o potírání alkoholismu“ svým zpracováním a obsahem svůj cíl naplnila a splňuje 
též požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm  v ý b o r n ě.   
 
 
Datum:         Podpis: 
 
Praha, 12. 1. 2015                                                                                                  Jiří Kocian 
                                                                                                                               vedoucí práce 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


