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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Jan Faltys se ve své práci zabývá srovnáváním studií think tanků ohledně možných řešení tzv. války proti 

drogám. V obecné části nastiňuje nejprve závažné problémy současné protidrogové politiky a pak i vznik a roli 

think tanků v politickém procesu v USA. Těžiště práce spočívá v základní charakterizaci a komparativní analýze 

studií různých think tanků ohledně protidrogové politiky. Cílem práce je zhodnotit, nakolik se liší postoje 

jednotlivých think-tanků ve vztahu k reformě americké protidrogové politiky.  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce se zabývá poměrně komplikovaným problémem vztahu think tanků a politiky, nicméně používá 

jednoduchou metodu porovnání konkrétních studií. Struktura práce je poměrně logická, vede od obecnějších 

úvah k samotné komparativní analýze. Jsou využity relevantní aktuální prameny i přílohy.  

 

Z metodologického hlediska je základní kostra práce srozumitelná, nicméně by bylo vhodné ještě více 

vypíchnout základní cíl a případnou relevanci širších závěrů práce. Výběr think tanků šlo ještě lépe zdůvodnit – 

jsou to především ty, které o problematice něco píší? V úvodu by práci prospělo alespoň ve zkratce 

charakterizovat konkrétní navrhovaná řešení na půdě Kongresu, aby bylo jasnější, jakou mají které návrhy 

politickou podporu. Pomohl by i přehled základních protidrogových politik, kde by se např. vysvětlil zásadní 

rozdíl mezi legalizací a dekriminalizací. Charakterizace think tanků vychází příliš silně od jednoho autora – práci 

by prospěla konfrontace s odlišným pohledem. Závěr práce mohl reflektovat i širší sociální a politické 

souvislosti navrhovaných řešení – zejména politická situace je pro reálnost či nereálnost navrhovaných řešení 

klíčová.  

 

Z obsahového hlediska je práce poměrně kvalitně zpracovaná, nicméně obsahuje některé nepřesnosti a formulace 

vyžadující další vysvětlení. Místo „za vážnou národní hrozbu“ na str. 6 by bylo vhodnější hovořit o „hrozbě pro 

národní bezpečnost“, čímž by se téma zároveň zaktualizovalo. Sekce Začátek války proti drogám je útržkovitý, 

chybí koncepční ukotvení tématu (například spor o to, zda je potřeba potlačovat primárně nabídku nebo 

poptávku). Na str. 8 je sice kriticky zmíněna metodologie NORML, ale pouhé podezření neplatí – v rámci 

zpracování práce by autor měl konfrontovat údaje a ověřit si je z dalších, pokud možno nezávislých zdrojů. Na 

str. 10 je zmíněn bývalý prezident Calderón, nicméně práce nijak nenaznačuje, že se situace s novým 

prezidentem může výrazně posunout – zvolen byl už v létě 2012. V případě diskuse o přeplněnosti věznic  chybí 

podrobnější kvantitativní údaje, bylo možné zmínit i rozhodnutí Nejvyššího soudu v této věci. Na str. 13 je 

přehled legislativního zmatku pro čtenáře příliš matoucí, hodila by se jasnější charakterizace, jakým způsobem 

nekompatibilita norem vzniká a jaké může mít důsledky. Důležité jsou z tohoto pohledu i instrukce exekutivy 

federálním státním zástupcům, kteří nemusí u některých trestných činů zahajovat trestní stíhání.  

Věta ze str. 14 „dává think tankům možnost ovlivnit politiky z celé šířky názorového spektra.“  je trochu 

zavádějící, respektive by bylo dobré uvést alespoň jeden příklad, kdy se tomu tak stalo. Přinejmenším v poslední 

době se think tanky ideově poměrně jasně profilují a přispívají tak k politické polarizaci. Na str. 23 by bylo 

vhodné vysvětlit paradox podpory prominentních Republikánů pro AEI, i když se pozice AEI vzhledem 

k protidrogové politice od Republikánské platformy dost liší. Na str. 30 je trochu zavádějící tvrzení „vymstít v 

podobě anarchistického systému“, kdy systém ze své podstaty nemůže být anarchistický. Na str. 31 má být 

zřejmě bilión místo triliónu.  

 

 



3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce je zpracována po formální a jazykové stránce odpovídajícím způsobem a vyhovuje požadavkům kladeným 

na bakalářskou práci. Práci by prospěla pečlivější redakce nad rámec automatické kontroly pravopisu, např. na 

str. 10 nalezneme „od nástupu prezident Calderóna“, na str. 19 nedokončenou větu „příjmy, které by státy 

získaly vybíráním daní z.“ I když je slovo „barevní“ použito v uvozovkách, jeho použití je nevhodné jednak 

z hlediska zatížení tohoto termínu rasistickými konotacemi, tak proto, že zahrnuje i Asiaty, kterých se daný 

problém zdaleka tolik netýká. Na str. 13 mělo být správně nahrazeno místo „water“ slovo „think“ a ne „tank“.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Přes výše uvedené výhrady a připomínky se jedná o bakalářskou práci, jejíž silnou stránkou je zejména analýza 

konkrétních dokumentů vybraných amerických think tanků. I když autor z tohoto srovnání vyvozuje určité 

zajímavé závěry, práci trochu chybí zasazení do aktuálního kontextu tvorby protidrogové politiky. Cíl práce tak 

zůstává naplněn pouze částečně – práce think tanků jsou porovnány, nicméně není úplně jasné, jaké 

nejdůležitější závěry z toho můžeme pro tvorbu protidrogové politiky vyvodit. Práce obsahuje zajímavé 

postřehy, které svědčí o vysokých analytických schopnostech autora, nicméně je psána zřejmě poněkud 

narychlo, což vzbuzuje dojem určité roztříštěnosti. Autor například v úvodní části jasně vymezí hlavní 

problematické oblasti současného stavu protidrogové politiky, nicméně v následující části se k tomuto 

přehlednému seznamu už nevrátí, aby například zjistil, kterým všem oblastem se vybrané think tanky nevěnují 

vůbec.  

  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Jak byste vysvětlil, že v USA se think tanky zabývají spíše ekonomickými aspekty protidrogové politiky a příliš 

neřeší sociální, morální či politické souvislosti? 

 

Existuje čistě na úrovni think tanků prostor pro kompromisní formulaci protidrogové politiky, která by řešila 

alespoň nejpalčivější problémy současného stavu? 

 

Která důležitá témata z oblasti protidrogové politiky think tanky opomíjejí a proč tomu tak je? 

 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 

 

 

 

Datum: 9.6.2013       Podpis: Kryštof Kozák 

 


