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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?

Práce je přehledně strukturována; autorka vede čtenáře teoretickým úvodem do problematiky 
medikalizace, psychofarmakologie a neoliberální produkce self, vysvětluje metodologii výzkumu a 
následně je největší část věnována analýze dat. V závěru shrnuje a diskutuje hlavní zjištění. 
Výzkumná otázka je roztroušena v úvodní části práce: zjednodušeně jde o prozkoumání toho, jak 
přispěvatelé do redditové nástěnky r/adderall diskurzivně dávají smysl svým (tělesným) 
zkušenostem s léčivým přípravkem Adderall předepisovaným k symptomatické léčbě poruchy 
pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Autorka tuto otázku rozvádí jak směrem k diskurzní 
fenomenologii problematického těla, tak k problému biomoci využívající biomedicínské a 
farmaceutické aparáty. Závěr práce je pokusem o propojení těchto výzkumných perspektiv v 
konceptu „hledání rovnováhy“, ve které jsou jednotlivci vyvažovány tělesná zkušenost, požadavek 
etického self a dispozitivy politiky života.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?

Ano. Nicméně postrádám odbornou literaturu o samotném Redditu, protože je to pro výzkum 
důležitý sociální i diskurzní kontext.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?

Výzkum analyzuje několik vybraných vláken redditové skupiny  r/adderall. Pro analýzu diskurzu 
jsou to vhodná data. Na druhé straně jsou vzorkování a samotná metodologie analýzy popsány buď 
málo transparentně nebo autorka postupovala v mnohém intuitivně (a není co popisovat). Čtenář se 
nedozví, jak se má analyzovaný výsek redditu k jeho zbytku, jestli jde o typické příspěvky nebo 
naopak v něčem specifické. Zmiňuje se několik fází kódování, ale kódy, kategorie ani jejich 
vytváření není popsáno. Musíme proto důvěřovat autorce, že si vybrala vhodná data a že její 
analýza byla systematická a zevrubná.
Druhou kritickou výhradu mám k nejasným předpokladům o přispěvatelích. Podle autorky stojí 
samotní autoři a autorky mimo analýzu diskurzu, která se zaobírá výhradně textovou dimenzí. 
Avšak samotná analýza pracuje s komunikujícími subjekty, nikoliv jen diskurzními akty, např. 
„However, people who upvoted this post might not be the ones who usually join the debate.“ (21), 
„This individual decided to discontinue medication…“ (22) nebo „In order to achieve the state 
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again, the individual starts to compensate by being more self-aware, they have to become more 
“mindful”. (31). I když většina analýzy je věnována diskurzu, na řadě míst do něj pronikají autoři a 
autorky příspěvků jako nediskurzní entity s vlastními zkušenostmi, názory, potřebami, o kterých 
ovšem nic nevíme. Navíc lze předpokládat, že nezanedbatelná část trpí duševní nemocí (ADHD a 
na něj navazujícími psychiatrickými poruchami), přičemž autorka tuto skutečnost v analýze nijak 
nezohledňuje, přistupuje k příspěvkům jako ke standardní komunikaci duševně zdravých lidí a tím 
implicitně jejich duševní onemocnění popírá, alespoň co se verbální komunikace týče.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?

Oceňuji, že v diplomové práci autorka jasně formuluje svá zjištění, že takříkajíc jde s kůží na trh. 
Své argumenty opírá jednak o relevantní literaturu, jednak o vlastní empirickou analýzu. Zde je 
však nutno připomenout netransparentní metodologii a nejasné předpoklady o přispěvatelích.

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?

Ano.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?

Práce je čtivě napsána hezkou angličtinou bez zbytečného zatěžujícího žargonu, jak bývá často 
zvykem. Odkazový aparát je v pořádku, až na opominutí Becker (1980) v seznamu literatury.

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).

-

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.

V analýze i interpretaci je ústředním bodem Adderall a vše ostatní autorka dává interpretačně do 
souladu, např. tělesné zkušenosti, dávkování, dietu apod. Ale pokud přispěvatelé berou Adderall, 
aby potlačili symptomy ADHD, jak je to se samotným ADHD? V teoretické části je prezentován 
farmakologický obrat v psychiatrické diagnostice (účinný lék určuje diagnózu) – ale v příspěvcích 
se nevychází z toho, že nefunkční lék znamená nesprávnou diagnózu; nemoc jako kdyby byla stále 
ontologicky primární, alespoň pro pacienty. V závěru práce už ADHD úplně vymizel, jako kdyby 
braní Adderallu bylo jen součástí běžných praktik self, nikoliv nástroj léčby nemocných.

Autorka tvrdí: „Medications thus become the catalyst for the ethical project of selfhood.“ (31) 
Chcete tím říci, že ti, co léky neberou, si obtížněji vytvářejí projekt sebe jako etického subjektu? To 
by bylo silné tvrzení a bylo by pro to nutné najít biografickou evidenci. Jistě existují naopak lidé, 
pro které je naopak farmaceutická čistota důležitou součástí etického projektu self. 

Výsledky analýzy napovídají na křížení disciplinačního diskurzu normality (medikací k výkonné 
normalitě) a rozpadu pastoračních institucí (vernakularizace expertízy). Projekt neoliberálního 
subjektu jako jedince zodpovědného za vlastní úspěch dosažený působením na trhu už není v datech 
tak zřetelný. Nebo ano?

9. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systé-
mu:  [  ] Theses               [ ] Turnitin                [ x] Ouriginal (Urkund) 

Komentář k výsledku kontroly: V pořádku.
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Celkové hodnocení práce: Jedná se o zajímavou diplomovou práci na relevantní téma, která splňuje 
všechny požadavky na diplomovou práci. Mé výhrady jsou převážně metodologické. Doporučuji 
proto práci k obhajobě. 

Datum: 3. září 2021 Podpis:
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