
Posudek bakalářské práce 

 

Pavel Šinkovec: Drogová problematika v Československu 1918-1960, Praha 2015, 56 s. 

 

 Drogová problematika je nedílnou součástí moderního a soudobého českého kolektivu. 

Představuje jev známý z černé kroniky, televizního zpravodajství, ze stránek bulvárních listů. 

Jaké má však tento fenomén historické kořeny? Lze sledovat v průběhu let a desetiletí 

kontinuity v zneužívání drog? A jaká byla drogová klientela v době meziválečného 

Československa či po květnovém osvobození? To jsou otázky, které si ve své bakalářské práci 

Drogová problematika v Československu 1918-1960 kladl Pavel Šinkovec. 

 Práce Pavla Šinkovce vznikala v průběhu předcházejících let za neustálých diskuzí nad 

jednotlivými kapitolami. I ze samotného úvodu práce je patrné, že autor od počátku věděl, 

čím přesně se chce v textu zabývat. Položil adekvátní otázky, časově určil období, které ho 

zajímalo, vymezil konkrétní pojmy a oblasti drogové problematiky, o něž se zajímal a 

deklaroval, co již stojí mimo horizont jeho zájmu. To se týká hlavně jistě vydatné 

problematiky alkoholismu. 

Autorův výzkum je postaven na znalosti základní sekundární literatury i přehledu po 

relevantních archivních fondech. Lze jen litovat, že se mu nepodařilo z objektivních důvodů 

proniknout k chorobopisům některých ústavů pro choromyslné a psychiatrických léčeben. 

Kvituji snahu – bohužel neúspěšnou – o práci v archivu léčebny v Bohnicích. 

Práce má přehlednou a logickou strukturu. Po výše popsaném úvodu sleduje pisatel 

chronologický vývoj drogové problematiky na území dnešní České republiky. Linii vyprávění 

táhne už od užívání drog přírodního původu de facto od pravěku. Detailnější výklad je 

věnován samozřejmě času vymezenému v názvu práce. Jak napovídá titul, text si všímá 

obecnějších trendů vývoje drogové problematiky. V případě práce diplomové by jistě bylo 

vhodné výzkum podle zvolených preferencí autora dále prohloubit, zvolit si takové tázání, jež 

by se soustředilo více na dílčí detaily a konkrétní aspekty problematiky. 

V případě bakalářské práce Pavla Šinkovce proto považuji výsledný text mnohem 

spíše za potřebné autorovo ohledání terénu, jež mu detailnější, respektive budoucí 

soustředěnější výzkum v rámci práce diplomové umožní. A že jsou dílčí otázky a témata 

vskutku namístě, dokládá jeho exkurs do „bezproblémových“ padesátých let minulého století, 



potažmo jeho zohlednění otřesných poměrů v případě psychiatrické léčebny v Kroměříži. 

Vůbec považuji práci za podařenou a pro budoucnost nosnou hlavně v pasážích založenou na 

primárních textech a archivních pramenech. 

Bakalářská práce Pavla Šinkovce zcela jistě splňuje nároky kladené na obdobný typ 

závěrečného textu. Autor prokázal základní přehled o zkoumané problematice, orientuje se 

v základní literatuře, eviduje adekvátní archivní fondy a je zcela jistě dostatečně připraven 

k další práci na tomto drogovém poli. Jeho text proto doporučuji k úspěšné obhajobě a 

hodnotím ho stupněm výborně. 
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