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Předkládaná bakalářská práce se zabývá aktuálním a závažným tématem protidrogové politiky, 
konkrétně tím, jak vnímají mladí dospělí (uživatelé i neuživatelé marihuany) změny zákonné 

úpravy nedovoleného nakládání s konopnými drogami. Autorka vychází z analýzy současné 

nepříznivé situace v oblasti užívání konopných drog mladými dospělými v ČR a chce pomocí 

kvalitativních postupů analyzovat postoje a uživatelské chování mladých dospělých v souvislosti s 
faktickou dekriminalizací konopných drog v ČR. Pro tuto analýzu se opírá o teorii plánovaného 

chování a s ní související teorii racionální volby. 
 
Po formální stránce má text poměrně jasnou a logickou strukturu, pouze s výjimkou analytické 

části. Té by prospěla lepší strukturace výsledných zjištění, především ve vtahu k výzkumným cílům 

a formulovaným hypotézám (a k teorii – viz dále). Celkový dojem také kazí úprava textu (vložené 

vykopírované tabulky z jiných textů, překlepy, opakující se číslování kapitol apod.) a také lehce 

zmatený a opakující se styl vyjadřování. Citace ze zákonů a podzákonných norem by také bylo 

vhodnější umístit do přílohy. Nicméně text v jiných ohledech v zásadě splňuje formální kritéria 

kladená na závěrečnou práci (citace, odkazy na literaturu, práce s výsledky rozhovorů atd.). 
 
Z hlediska metodologie práce považuji zvolený přístup za odůvodněný kompromis studentského 

výzkumu skryté populace, který má jistě své slabiny (výběr respondentů, nejasný způsob analýzy 

získaných rozhovorů), ale přináší relevantní a důležité informace pro tvůrce a realizátory drogové 

politiky. 
 
Z věcného hlediska považuji za největší přínos kvalitativní rozhovory s mladými uživateli i 

neuživateli konopných drog, jejichž jednoznačné vyznění je v přímém rozporu nejenom 

s očekáváním mým, ale pravděpodobně i tvůrců Trestního zákoníku. Výsledky nutí k zamyšlení nad 

možnostmi protidrogové politiky ovlivňovat rizikové chování mladých dospělých a v tomto smyslu 
práce zůstává tak říkajíc v půli cesty. Na jedné straně vyvolává řadu otázek ohledně uživatelského 

chování a možností drogové politiky intervenovat, na straně druhé autorka trochu promarnila 

příležitost tyto otázky prozkoumat. Je to právě zvolený kvalitativní rozhovor, který umožňuje 

pružně reagovat na nové / neočekávané poznatky, což však autorka nečiní. Tento nedostatek možná 

souvisí s nedostatečným propojením teorie s empirickým výzkumem. Teorie plánovaného chování 

je na začátku popsána, ale její konkrétní využití není jasné a v závěrečné části se k ní již autorka 

vůbec nevrací. Závěr obecně působí dojmem „mít to již za sebou“. 
 
Z dalších nedostatků práce bych zmínil bezúčelné zařazení tzv. normalizační teze (bez vztahu 

k výzkumným cílům) a poměrně „volnou“ práci s argumenty odpůrců a zastánců liberálního modelu 

drogové politiky (slovy autorky). Zde vnímám poměrně velkou slabinu jak při analýze aktérů, tak 

samotné drogové politiky (nicméně to ani nebylo primárním účelem práce). Autorka poměrně často 

operuje s „fakty“ a „argumenty“ odpůrců bez specifikace toho, jak k tomuto poznání došla a 



 

 

 

z jakých zdrojů čerpala. Analýza aktérů tak působí dosti povrchně. 
 

Přes výše uvedené výhrady doporučuji práci přijmout k obhajobě. 
 
 
Otázka pro obhajobu: Jaké jsou limity zvoleného kvalitativního přístupu a jaký postup byste 

navrhovala pro další výzkum v otázce dopadů novelizace TZ na užívání konopných drog mladými 

dospělými.  
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