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 Téma, ktorú sa autorka diplomovej práce rozhodla spracovať, bezpochyby 

patrí do oblasti študovaného odboru a umožňuje uplatniť jeho pojmovú 

a metodologickú výbavu. Treba oceniť, že autorka Foucaultov pojem biopolitiky 

nielen vysvetľuje a zaraďuje do kontextu jeho filozofického diela, ale ho v druhej 

časti práce chce použiť na analýzu protidrogovej politiky v ČR.  

Východiskom jej skúmaní je prehľad základných etáp vývinu Foucaultovho 

myslenia od jeho archeologických podôb až po prijatie genealógie a rozvíjanie 

problematiky moci. Je zrejmé, že tieto časti práce sa opierajú o poznanie príslušných 

diel, ktorých základné pojmy a metodologické orientácie  autorka prehľadne uvádza. 

Tomuto prehľadu možno vyčítať len toľko, že sa v ňom nachádzajú aj zmienky 

o prácach a problémoch, ktoré sú pre druhú časť práce nepodstatné (napr. kap. 1.4, 

sciencia sexualis a ars erotica). Základnú úlohu tejto časti diplomovej práce, t. j. 

uvedenie Foucaultovho pojmu biopolitiky a jeho úlohy pri skúmaniach mocenských 

procesov však predkladaný text spĺňa.  

V druhej časti sa autorka zamerala na ten prípad uplatňovania biopolitiky, 

akým je  protidrogová politika v ČR. V jednotlivých kapitolách uvádza koncepcie 

a programy vládnej politiky, legislatívne normy a trestnoprávny rámec, 

biomedicínske, sociálne, pedagogické a morálne prístupy a nakoniec aj ekonomické 
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aspekty užívania drog. Aj keď sa pri viacerých problémových okruhoch musela 

obmedziť iba na načrtnutie rámcov, v ktorých sa tu prístup k drogám pohybuje, 

a možno by vzhľadom na teoretický zámer práce niektoré z týchto kapitol bolo 

možné aj vynechať, tento prehľad má svoje oprávnenie v tom zmysle, že približuje 

zložitosť situácie, v akej sa protidrogová politika štátu nachádza. V tejto spleti 

dokumentov, modelov a opatrení sa však trochu stráca foucaultovská línia skúmania. 

Koncept biopolitiky je tu prítomný iba ako rámec, v ktorom sa protidrogová politika 

nachádza. Potenciál tohto konceptu nebol v plnej miere využitý a neprejavil sa 

v detailnejších analýzach mocenských prejavov a taktík. Autorke však neuprieme 

snahu, uplatniť tento koncept v prostredí, ktoré ukazuje všetky dôležité znaky 

biopolitických stratégií. Dá sa konštatovať, že zámer, ktorý pred seba na začiatku 

postavila, v texte diplomovej práce splnila. 

 

Predkladaná diplomová práca je účelne štrukturovaná, dá sa v nej 

identifikovať zreteľná línia argumentatívneho postupu. Práca rešpektuje pravidlá 

uvádzania zdrojov, pramene sú uvedené v zozname literatúry. 

  

 Navrhujem, aby práca Bc. P. Štěpánkové bola prijatá k obhajobe a predbežne 

navrhujem známku medzi 1 a 2.  
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