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Abstrakt 

Diplomová práce Rámování nových psychoaktivních látek v drogové politice Velké 

Británie analyzuje drogový veřejně politický diskurz ve Velké Británii v letech  

2000-2014 související s problematikou nových psychoaktivních látek (NPS). Zaměřuje 

se na identifikaci jednotlivých rámců a snaží se porozumět různým způsobům rámování 

NPS. Diplomová práce vychází ze sociálního konstruktivismu a teorie rámců. Na jejich 

základě identifikuje jednotlivé sponzory, obecnou charakteristiku problému každého 

rámce, příčiny, poškozenou stranu, veřejně politické důsledky a hodnotová východiska. 

Diplomová práce identifikuje čtyři rámce. První, nazvaný Roztříštěný, nevnímá NPS 

jako ucelený problém, ale jako jednotlivě se objevující látky. Druhý rámec se snaží 

problematiku NPS řešit za pomoci nových nástrojů prohibice (nazvaný Prohibiční). 

Třetí, Regulační rámec, se silně polarizuje vůči Prohibičnímu rámci a problematiku 

NPS chce řešit na základě vytvoření legálního regulovaného trhu s psychoaktivními 

látkami. Poslední, Nestrukturovaný rámec, vnímá NPS jako problém, který je z hlediska 

veřejně politického nestrukturovaný, a proto jej nelze vyřešit jedním opatřením. Tento 

rámec preferuje vědecké poznání a odbornou debatu za účelem nalezení optimálního 

řešení. Práce zasazuje danou problematiku do kontextu a věnuje se vývoji událostí 

s ohledem na NPS ve Velké Británii i obecným specifikám britské drogové politiky. 

 

Abstract 

This thesis, New Psychoactive Substances  in British Drug Policy Discourse addresses 

new psychoactive substances (NPS) in drug policy discourse in Great Britain between 

2000-2014. It focuses on the identification of individual frames and aims to understand 

the different perspectives NPS can be framed in The theoretical framework of this thesis 

is based on the idea of social constructivism and Frame Theory. On this basis, the thesis 



 
 

identifies individual sponsors, the general characteristics of the problem, the injured 

party, the public policy implications and the value base. It identifies four frames which 

are present in the discourse. The first, called Fragmented, does not perceive NPS as a 

comprehensive problem, but as individually occurring substances. The second frame the 

Prohibitionist wishes to tackle the issue of NPS using new tools of prohibition. The 

third one, the Regulatory frame is strongly polarized towards the previous frame and 

wants to solve the NPS issue by creating a legally regulated market for psychoactive 

substances. The last, Wicked frame, perceives NPS as an unstructured problem, 

therefore it cannot be solved by one measure. This frame favors an expert debate and 

evidence in order to find the optimal solution. The thesis puts the issue into context and 

focuses on NPS developments in the UK as well as in the general specifics of British 

drug policy. 
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Velká Británie 

 

Keywords 

Drugs, New Psychoactive Substances, NPS, legal highs, frame analysis, discourse 

analysis 
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Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného tématu, 

návaznost na jiné práce 

 

Během poledních 15 let došlo k zásadním proměnám na drogových trzích. 

Technologický vývoj spojený s nárůstem užití internetu vytvořil nové kanály nejen pro 

distribuci, ale i pro prodej psychoaktivních látek, a přispěl k nárůstu výskytu a užití tzv. 

nových psychoaktivních látek (NPS). Má práce se zaobírá způsobem, jakým se změnilo 

rámování drogového problému NPS v britském veřejněpolitickém diskurzu s ohledem 

na změny, které sebou přinesl nárůst výskytu NPS v letech 2000-2014.  

NPS je název, který označuje neregulované psychoaktivní sloučeniny, které jsou 

uváděny na trh jako alternativy známých kontrolovaných látek. Tyto produkty jsou 

legálně k zakoupení na internetu nebo v kamenných obchodech, ačkoliv se jedná o látky 

se srovnatelnými zdravotními a společenskými riziky jako látky kontrolované. Internet 

pro ně navíc vytváří místo, kdy v den platnosti zákazu již mohou prodávat sloučeninu 

novou. Výrobci a dodavatelé těchto látek hrají „hru na kočku a myš“ s legislativou a 

díky tomu představují novou výzvu pro tvorbu veřejných politik.  

Jako metodu jsem si zvolila analýzu rámců jako specifický typ diskurzivní analýzy, 

který umožňuje porozumět různým způsobům nahlížení na problém a provázanosti 

jejich příčin s preferovanými způsoby řešení. Velkou Británii jsem si zvolila ze dvou 

důvodů. Za prvé, Velká Británie patří k zemím, kde je tento problém nejpalčivější z celé 

Evropy.  Za druhé se jedná o zemi, která v oblasti drogových politik uplatňuje přístup 

evidence-based. Lze proto očekávat zajímavou a zasvěcenou debatu.   

 

Cíle diplomové práce 

 

Objektem mé práce je drogový policy diskurz ve Velké Británii a jejím předmětem je 

rámování NPS problému. Cílem mé práce je porozumět rámování NPS v rámci 

veřejněpolitického diskurzu spojeného s NSP ve Velké Británii v letech 2000-2014. 
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Předběžná náplň práce 

 

1. Úvod  

Úvod do problematiky NPS a jejich výskytu v Evropě. Zdůvodnění výběru tématu. 

 

2. Výzkumné otázky a cíle 

Na základě stanoveného cíle určení výzkumných otázek: 

V1: Jakým způsobem byl rámován problém NPS v policy diskurzu ve Velké Británii 

v letech 2000-2014? 

Tato hlavní výzkumná otázka je dále specifikována: 

 Jaké soutěžící rámce můžeme identifikovat? 

 Kdo jsou sponzoři daného rámce? 

 Jak byl problém prezentován jednotlivými sponzory?  
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 Které příčiny jsou spojovány s daným problémem? Které skupiny či instituce 

jsou vnímány jako jeho viníci? 

 Které skupiny či instituce jsou vnímány jako poškozené? 

 Jaké morální soudy a hodnoty můžeme identifikovat v daném rámci?  

 Jaké návrhy řešení jsou vztaženy ke každé reprezentaci problému NPS? 

 

3. Metodologie 

Uvedení do problematiky diskurzivní analýzy a teorie rámců. Vytvoření schématu 

analýzy rámců na základě odborné literatury. Sestavení metody analýzy dat inspirované 

Zakotvenou teorií. Popis sběru dat, mezi které patří relevantní dokumenty vydané 

jednotlivými aktéry v rámci drogového policy diskurzu ve VB. 

 

4. Drogová politika ve VB 

Historie drogové politiky ve VB, současná legislativa s ohledem na NPS a vliv EU 

s ohledem na drogovou politiku a problém NPS. 

 

5. Kontext debaty ohledně NPS 

Vytvoření kontextu průběhu debaty a diskurzu týkající se NPS ve VB v letech 2000-

2014. 

 

6. Analýza rámců 

Průběh a výsledky analýzy rámců. 

 

7. Diskuze 

Zhodnocení výsledků, jejich interpretace a jejich vztažení ke kontextu debaty a případné 

implikace pro britský policy-making. 

 

8. Závěr 

 

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

My thesis will analyze drug policy discourse in Great Britain in regards to New 

Psychoactive Substances in years 2000-2014. It will identify different framings of the 

issue of NPS, searching for the aspects of reality which are labelled as problematic, and 

their implications for policy making. 
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I will conduct an inquiry inspired by Grounded theory to help me translate relevant texts 

into the frame scheme. Firstly, I intend to explore the context of the discourse to 

understand the development of drug policies in regards to NPS in Britain. Secondly, I 

will collect the data and analyze it according to the frame scheme. Finally, I will 

evaluate my results and relate them to the context of the debate and state its implications 

for public policy making in Britain. 
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Úvod 

 

V posledních 15-ti  letech došlo k zásadním proměnám na drogových trzích. 

Nárůst používání internetu a technologický vývoj s tím spojený vytvořily nové kanály 

nejen pro distribuci, ale i pro prodej drog, a přispěly k nárůstu výskytu a užití nových 

psychoaktivních látek (NPS). Má práce se zaobírá způsobem, jakým se změnilo 

rámování drogového problému NPS v britském veřejně politickém diskurzu s ohledem 

na změny, které sebou přinesl nárůst výskytu NPS v letech 2000-2014. 

NPS je název, který označuje „širokou škálu neregulovaných psychoaktivních 

sloučenin nebo produktů tyto sloučeniny obsahující, které jsou uváděny na trh jako 

legální alternativy známých kontrolovaných látek“ (EMCDDA, 2011: 95) a v současné 

době jejich výskyt zaznamenává prudký nárůst (viz obr. 1)
1
. Pro tyto látky se užívají 

názvy „designové drogy“, „legální opojení“, „herbální opojení“, „koupelové soli“ nebo 

„výzkumné chemikálie“ (UNODC, 2013:1).
2
  

NPS sebou nesou mnoho rizik a některé z nich jsou odlišné od klasických 

kontrolovaných drog.  

Podobně jako látky zakázané, NPS představují vysoké zdravotní riziko. Na 

rozdíl od kontrolovaných substancí, u NPS neexistuje zkušenost s tím, jaké účinky mají 

tyto sloučeniny na lidské tělo při dlouhodobém užívání (ani na straně uživatelů, ani na 

straně výzkumníků). Ačkoliv chybějí toxikologické a farmakologické údaje, již existují 

studie mapující jejich negativní dopad na lidský organismus a byla zaznamenána i úmrtí 

(Kapka –Skrzypczak, L. a kol., 2011: 306; Mccauley et al. 2012: 464; EMCDDA, 2013: 

13). Obecně lze říci, že u každé nově se objevující psychoaktivní látky jsou neznámé 

její účinky a rizika. Uživatelé tak často nemohou vědět „co si dávají do těla“ a ani 

nakolik je tato látka zdravotně závadná (včetně rizik spojených s užíváním klasických 

drog jako je vznik závislosti, psychózy apod.).  

Společenské riziko představuje souhrnné označení těchto látek jako „legální 

opojení“. Jejich propagace jako legální alternativa zakázaných drog, což může vést 

k dezinterpretaci, že se jedná o látky kontrolované a bezpečné, a to jak po stránce 

zdravotní (nižší zdravotní rizika), tak trestně-právní (porušení zákona jejich držením či 

                                            

1 Je třeba podotknout, že některé z tradičních NPS (jakým je např. mefedron) patří již mezi látky 

kontrolované, ale jsou stále řazeny mezi NPS. Z tohoto důvodu budu jako NPS označovat všechny látky, 

které byly prodávány jako „legální“ substance, ať už syntetického či přírodního původu. 

2 V originále jako ‘designer drugs’, ‘legal highs’, ‘herbal highs’, ‘bath salts’, ‘research chemicals’ 

(UNDOC, 2013:1). 
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prodejem). Tato domnělá bezpečnost navíc způsobuje, že tyto látky jsou vyhledávány 

nezkušenými uživateli (Běláčková, Kmetonyová: 2008). 

 

Obr. 1 Přehled detekovaných nových psychoaktivních látek v Evropě, 2005-2012 

 

(zdroj: EMCDDA, 2015: 33) 

 

Dalším důležitým společenským rizikem je jejich dostupnost  

v určitých kamenných obchodech (tzv. „smart shop“, „head shop“) a na internetu. 

Například ve zprávě věnující se drogám v Evropě připravené Evropským 

monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) se objevilo v roce 

2015 651 internetových stránek, které prodávaly NPS. Cílené internetové průzkumy 

v roce 2014 zjistily, že existují internetové stránky nabízející k prodeji specifické látky 

i po kilogramech (EMCDDA, 2015:34). Vzhledem k technologickému pokroku 

v posledních letech bývají tyto látky stále více nabízené prostřednictvím sociálních 

médií a mobilních aplikací (EMCDDA, 2015:34). 

Tato dostupnost je oproštěna od sociálních vazeb a dané látky jsou dostupné 

v podstatě komukoliv, kdykoliv a kdekoliv. S tím souvisí chybějící zpětná vazba na 

obsah doručeného zboží, které, díky absenci jakékoliv kontroly, může obsahovat jiné 
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látky a sloučeniny než ty inzerované. U nabízených látek nejsou známá možná rizika či 

vhodné způsoby jejich užití (Běláčková, Kmetonyová: 2008). 

Na základě těchto nových rizik spojených s NPS, vznikají nové otázky ohledně 

ochrany samotných uživatelů a nastavení současného systému kontroly drog.  

Evropská Unie začala problém řešit v druhé polovině 90. let implementací 

nového mechanismu včasného varování a koordinací společné kontroly nových (v té 

době pouze syntetických) látek. V červnu 1997 Rada Evropské Unie přijala Společný 

postup („Joint Action“) v oblasti nových syntetických drog, který měl za cíl zlepšit 

komunikaci a informovanost mezi členskými státy o nově se vyskytujících drogách 

(UNODC, 2013: 27). Tento postup probíhal ve třech navazujících fázích: rychlá 

výměna informací o nových syntetických drogách, posouzení souvisejících zdravotních 

a sociálních rizik a případné zařazení daných látek mezi ty, jež musí podléhat režimu 

kontroly v členských státech EU (UNODC, 2013: 27). První fáze je zajištována 

prostřednictví tzv. Systému včasného varování („Early Warning System“ neboli EWS), 

který je koordinován zmíněným EMCDDA a Europolem. Sít EWS v rámci členských 

států se nazývá Reitox a funguje oboustranně - informace o nových drogách jsou 

získávané a shromaždované na národní úrovni členy sítě Reitox, které je zasílají 

evropským koordinačním centrům (EMCDDA a Europol). Ty je rozesílají do 

zbývajících členských států (UNODC, 2013: 27). 

Velká Británie, jejíž drogový diskurz budeme zkoumat, implementovala hned 

několik monitorovacích systémů (např. The Forensic Early Warning System - FEWS, 

The Drugs Early Warning Systém - DEWS, EWS UK Focal Point, UK National Poisons 

Information Service). Problém NPS zapříčinil legislativní změny, které mají navyšovat 

efektivitu a zjednodušovat mechanimus zákazu NPS (viz kapitola Drogová politika ve 

VB). Avšak díky internetu a technologickému pokroku bývají ti, kteří ovládají drogové 

trhy s NPS o krok napřed. Internet pro ně vytváří místo, kdy v den platnosti zákazu již 

mohou prodávat sloučeninu novou. Vytváří se hra na „kočku a myš“ mezi prodejci a 

legislativou, což zpochybňuje efektivitu nastavení systému kontroly drog.  

Problém zvýšeného výskytu NPS a rizik s nimi spojených přináší mnoho nových otázek 

a výzev pro tvůrce politik, z nichž řada čeká na své řešení. Z tohoto důvodu je, dle mého 

názoru, nezbytné se daným tématem zabývat a prozkoumat možné perspektivy a 

způsoby, kterými lze daný problém uchopit a řešit. 
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Má práce se bude zabývat rámováním problému NPS v drogovém veřejně 

politickém diskurzu ve Velké Británii v letech 2000-2014, což, jak věřím, mi pomůže 

porozumět způsobům, jakými lze o problému NPS přemýšlet a zjistit varianty řešení. 

Tato práce je rozdělena do několika částí. V následující první kapitole si nejprve 

stanovím cíle, objekt a předmět mé práce, které specifikuji v mých výzkumných 

otázkách. Další, druhá kapitola je věnována metodologii a teoretickému zázemí mé 

práce. Následně se budu věnovat specifikaci Velké Británie s ohledem na její drogovou 

politiku. V pořadí čtvrtá kapitola, se věnuje kontextu debaty ohledně NPS ve Velké 

Británii. V páté kapitole představím výsledky analýzy rámců, po které bude následovat 

diskuze a závěr. 
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1. Výzkumné otázky a cíle 

Objektem mé práce je drogový veřejně politický diskurz ve Velké Británii a 

jejím předmětem je rámování NPS problému. Cílem mé práce je porozumět rámování 

NPS v rámci drogového veřejně politického diskurzu ve Velké Británii v letech  

2000-2014. 

Veřejně politickým diskurzem rozumím debatu týkající se tvorby politik 

spjatých s NPS, která probíhala mezi vládou (reprezentovanou Minsterstvem vnitra, 

neboli „Home office“), jejími poradními orgány a odbornými, advokačními 

organizacemi. 

Velkou Británii (VB) jsem si zvolila z několika důvodů.  Hlavním důvodem je, 

že VB patří k zemím, kde je problém NPS a obchodu s nimi nejpalčivější z celé Evropy. 

Na závažnost problému NPS poukazují studie zabývající se užíváním NPS ve VB. 

Například známá nová látka mefedron se v roce 2007 umístila na čtvrtém místě jako 

nejpopulárnější droga (po konopí, MDMA a kokainu; Fleming, 2010: 2). Také časopis 

Mixmag věnující se taneční kultuře sestavil v roce 2010 výroční průzkum, na základě 

kterého zjistil mezi svými čtenáři, že 42% z nich někdy tuto látku užilo a 34% ji užilo 

během posledního měsíce
3
 (Mixmag, 2010, nalezeno v Measham, F., et al, 2010: 3).  

Podobná studie byla sestavena o rok dříve. Winstock A. R., et al. (2010, 

nalezeno v Winstock, A., et al., 2011a: 1991) zkoumala užívání mefedronu na taneční 

scéně a přišla s podobnými výsledky – v roce 2009 43% respondentů mefedron někdy 

užilo (Winstock, A., et al., 2011a: 1991). Tato nová látka se tak stala šestou nejvíce 

užívanou drogou ve VB (po alkoholu, tabáku, konopí, kokainu a MDMA; Winstock, A., 

et al., 2011a: 1991) a lze tedy soudit, že NPS mělo pevné místo v britské taneční 

kultuře.  

Ani v prodeji NPS nezůstává VB pozadu. EMCDDA ve svých výročních 

zprávách (2008, 2009) upozorňuje, že největší procento prodejců NPS sídlí ve VB 

(např. v roce 2008 to bylo celých 52 procent ze všech prodejců činných v Evropě; 

Schmidt, Martin M. et al., 2010: 2). Studie “Legal highs” on the net (Schmidt, Martin M. 

et al., 2010) mluví o tom, že v online obchodu s NPS má VB prominentní postavení 

(Schmidt, Martin M. et al., 2010: 2). Podle americká studie Dennehy et al (2005; zmíněna ve 

                                            

3 Pro srovnání, v posledním průkumu 2014 se procento užití NPS pohybovalo mezi 10-15% užití během 

posledních 12 měsíců (Global Drug Survey 2014) 
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studii Schmidt, Martin M. et al., 2010: 2) patří webové stránky z VB k druhým největším 

prodejcům NPS do Spojených států. 

Dalším důvodem, proč jsem si zvolila VB, je její důraz na „evidence-based“
4
 

drogovou politiku. V roce 1999 vydala britská vláda dokument „Modernising 

Government White Paper“, který předepisoval všem politikám týkajících se veřejných 

služeb ve VB nutnost být evidence-based. Tato podmínka trvá dodnes, a ačkoliv 

existuje debata, zdali se daří tento požadavek dodržovat, VB je zemí s tradicí politik 

založených na vědeckém výzkumu a empirických důkazech (Bennett, T. a Holloway, 

K., 2010: 1). Aktuálnost tohoto přístupu v oblasti drogové politiky dokládá například 

Ministerstvo vnitra VB a Poslanecká sněmovna VB („House of Commons“), které 

potvrzují svůj závazek k evidence-base principu v rámci drogové politiky: „Velká 

Británie bude pokračovat ve svém závazku prosazovat drogové politiky založené na 

evidenci“
5
 (Home Office. Drugs: international comparators. Home Office, 2014, nalezeno  

v Ingleton, 2014).“ Tato Komora věří, že přístup založený na evidenci je nutný, aby 

vládní drogová politika byla efektivní.“
6
 (Lucas C. UK drugs policy, nalezenov  Ingleton, 

2014: 1). Je třeba zmínit, že ve VB je celkově více než 40 nevládních a odborných 

organizací zabývajících se drogovým problémem, z nichž 12 se nějakým způsobem 

dotklo NPS (např. v rámci výzkumu, interpretace zákona apod.). Tyto organizace často 

zajištují existenci tzv. All Party Parliamentary Groups, tedy výborů zaměřujících se na 

určitý problém napříč politickým spektrem (MacGregor S., 2012: 7). Tyto organizace se 

těší velkému vlivu na centrální vládu (Benton and Russell 2012: 11, MacGregor S., 2012: 

5) a připravují studie pro jednotlivé parlamentní výbory. VB má také širokou škálu 

monitorovacích systémů (EMCDDA Early Warning System, UK National Poisons 

Information Service, UK Home Office Forensic Early Warning System, Drugwatch). 

Na základě výše nastíněného lze očekávat poučenou a zajímavou debatu ohledně NPS 

v VB, která je objektem mé práce. 

Je třeba předeslat, že VB se sestává z několika samosprávných jednotek (Anglie, 

Wales, Skotsko, Severní Irsko), které mají pravomoce vydávat vlastní drogové strategie, 

akční plány a některé mají i vlastní parlament a vládu (Wales, Skotsko; vláda Anglie je 

                                            

4 Založená na evidenci; vědecky podložená 

5 “the UK will continue to advocate a balanced, evidence-based approach to the misuse of drugs 

internationally.” (Home Office. Drugs: international comparators. Home Office, 2014, nalezeno v 

Ingleton, 2014) 

6 „this House [...] believes that an evidence-based approach is required in order for [...] the Government 

to pursue the most effective drugs policy.”(Lucas C. UK drugs policy, nalezenov  Ingleton, 2014: 1). 
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totožná s vládou VB). V případě drogové politiky tyto vlády nemohou vydávat vlastní 

legislativu a vydané strategie jsou specifikací rámce celonárodních strategií (Burton et 

al., 2014: 23)
7
. Z tohoto důvodu se tato práce bude soustředit na centrální vládu VB, ale 

zároveň zohlední orgány jednotlivých samosprávných jednotek jako legitimní účastníky 

debaty. 

Časový rozsah 2000-2014 jsem si zvolila z toho důvodu, že rok 2000 je prvním 

rokem, kdy se národní kontaktní místo sítě Reitox
8
 zmiňuje o expanzi trhu se 

syntetickými drogami ve Velké Británii s odkazem na zprávu National Criminal 

Intelligence Service (NCIS; DrugScope, 2000: 23). Předpokládám, že se mi podaří 

zachytit vývoj diskurzu věnující se problému NPS od samého počátku a nárůst diskuzí 

odrážejících závažnost problému mezi odbornou veřejností a na veřejně politické 

úrovni.  

1.1 Výzkumná otázka  

Má výzkumná otázka se odvíjí od stanoveného cíle. 

 

V1: Jakým způsobem byl rámován problém NPS ve veřejně politickém diskurzu ve 

Velké Británii v letech 2000-2014? 

 

Tato hlavní výzkumná otázka je dále specifikována: 

 Jaké soutěžící rámce můžeme identifikovat? 

 Kdo jsou sponzoři daného rámce? 

 Jak byl problém prezentován jednotlivými sponzory?  

 Které příčiny jsou spojovány s daným problémem? Které skupiny či instituce jsou 

vnímány jako jeho viníci? 

 Které skupiny či instituce jsou vnímány jako poškozené? 

 Jaké morální soudy a hodnoty můžeme identifikovat v daném rámci?  

 Jaké návrhy řešení jsou vztaženy ke každé reprezentaci problému NPS? 

 

                                            

7 Skotské a Velšské vlády vydaly národní strategie v roce 2008. Obě se zaměřují na vyšší implementaci 

přístupu minimalizace škod a pomoci drogovým uživatelům přestat býti zavíslí. (Burton et al., 2014: 23). 

Strategie Severního Irska se soustředí na minimalizaci škod s ohledem na užití drog a alkoholu. Tato 

strategie byla vydána v roce 2006 a byla novelizována v roce 2011, se stejnými cíly. (Burton et al., 2014: 

24) 

8 Národní kontaktní místa sítě Reitox každoročně poskytují EMCDDA zprávu o národní situaci v oblasti 

drog v příslušných zemích. 
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K zodpovězení výzkumné otázky jsem si zvolila analýzu rámců. 
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2. Metodologie 

Pro zodpovězení mé výzkumné otázky jsem si zvolila analýzu rámců jako 

specifickou formu analýzy diskurzu. V první části této kapitoly nastíním koncepty 

rámců a rámování, včetně jejich ontologických a epistemologických předpokladů.  

A představím schéma, které mi bude sloužit jako opěrný bod v analýze. V druhé části 

představím zvolenou metodu a její postup. Ve třetí části se budu věnovat procesu sběru 

dat. 

2.1 Sociální konstruktivismus 

Analýza rámců je specifická forma diskurzivní analýzy a vychází ze sociálního 

konstruktivismu. Sociální konstruktivismus je založen na předpokladu, že naše mysl je 

aktivně zapojena do způsobu, jakým si vykládá realitu (Hoppe, R., 2010: 59). Podle této 

teorie je veškeré poznání o okolním světě konstruované na individuální (subjektivismus) 

či sociální úrovni. Na sociální úrovni hrají významnou roli sdílené významové systémy, 

mezi které patří jazyk (mluvený i psaný), kulturní symboly, sdílené příběhy, symbolické 

charakteristiky, kulturně podmíněné zobrazování určitých skupin apod. (Hoppe, R, 

2010: 60; zpracováno autorkou pro práci Kasal, A. Novotná, L., 2015). Podle sociálního 

konstruktivismu získávají sdílené významové systémy svůj smysl skrze interpretaci 

(Hoppe, R, 2010: 60). To znamená, že získávají svůj význam na základě toho, kdo 

interpretuje daný symbol.  

Sdílené významové systémy nejsou univerzální, jelikož jejich interpretace jsou 

distribuovány v rámci společnosti (v procesu socializace, výchovy a učení, skrze 

kulturu, historii, média, politiku apod.; Schneider, A. a Ingram, H., 1993: 335, zpracováno 

autorkou pro práci Kasal, A., Novotná, L., 2015). Jejich obsah je tak platný pouze pro tu 

část společnosti, která sdílí daný systém (Hoppe, R, 2010: 60). Interpretace smyslu 

z hlediska sociálního konstruktivismu ovšem neznamená pouhé pochopení toho, co je 

denotátem symbolu, ale také jeho konotativní vyznění, které mu dává jeho specifický 

význam (zpracováno autorkou pro práci Kasal, A., Novotná, L., 2015). 

Jedním z důležitých významových systémů je jazyk, který představuje způsob, jak 

verbalizovat subjektivní (ale také intersubjektivní) interpretace dění okolo nás (Lakoff, 

G. 2006). Jazyk se podílí na konstrukci našeho poznání o okolním světě a na procesu 

rámování (Lakoff, G, 2006).  
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2.1.1 Definice rámování a rámců 

Existuje mnoho definic „rámování“, které lze konceptuálně rozdělit na dva 

soubory: ty, které hovoří o rámování jako kontinuálním procesu interpretace a na ty, 

které hovoří o rámování ve smyslu „rámce“, tzn. jakožto statických schémat výkladu 

skutečnosti (van Hulst, M. a D. Yanow, 2009: 2-3). Rámování jako proces byl 

definován jako „aktivní, dynamický a neustále se vyvíjející jev, který je činný při 

konstrukci reality“
9
 (Benford, R. D., Snow D. A., 2000: 614). Rein, M, & Schön, D 

(1993) definuje proces rámování jako “způsob, jakým je realita interpretována, 

organizována a jakým nabývá na významu, abychom ji mohli poznat, analyzovat a 

jednat”
10

 (Rein, M, & Schön, D., 1993: 146). Tento náhled dokresluje filozof Nelson 

Goodman, kterého Rein, M, & Schön, D. (1993) citují a který dává proces rámování do 

souvislosti s „world-making“: „World-making a rámování jsou pojmy, které označují 

různé charakteristiky procesů, díky kterým lidé konstruují interpretaci složitých situací 

tak, aby byla koherentní, a zároveň jim dodávají hodnotící rámec, na jehož základě 

můžou skutečnost posoudit a jednat“
11

 (Rein, M, & Schön, D., 1993: 147). Z hlediska 

rámování jako procesu je důležité, že jen některé aspekty skutečnosti nabývají na 

významu, jak upozorňuje např. Entman (1993, p. 53; Nalezeno v Semetko, H.A. a P.M. 

Valkenburg, 2000: 94): „Rámování je nabývání na důležitosti ‚některých aspektů 

skutečnosti‘ tak, že podporují určitou definici problému, interpretaci příčin, morální 

hodnocení nebo nepřímo doporučují určité jednání“
12

 (Semetko, H.A. a P.M. 

Valkenburg, 2000: 94).
 
 

Rámování znamená způsob interpretace reality, která vykresluje události 

okolního světa jako subjektivně smysluplné. To znamená, že se smyl a význam nejsou  

v „objektech“, ale že jsou sociálně konstruovány skrze interpretativní procesy, 

zprostředkované skrze různé kontextuální faktory. Výsledkem rámování jsou 

interpretativní rámce, které určují, co je smysluplné a co není (Claes H. de Vreese,  

                                            

9 „denotes an active, processual phenomenon that implies agency and contention at the level of reality 

construction. It is active in the sense that something is being done, and processual in the sense of a 

dynamic, evolving process.“ (Benford, R. D., Snow D. A., 2000: 614) 

10 „way of selecting, organizing, interpretating and making sense of a complex reality to provide 

guideposts for knowing, analyzing, persuading and acting“ (Rein, M, & Schön, D., 1993: 146) 

11 „Worldmaking and framing are terms to capture various features of the processes by which people 

construct interpretations of problematic situations, making them coherent from various perspectives and 

providing users with evaluative frameworks within which to judge or act“. (Rein, M, & Schön, D., 1993: 

147) 

12 „Framing is selecting “some aspects of a perceived reality” to enhance their salience “in such a way as 

to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation” (Entman, 1993, p. 53, nalezeno v Semetko, H.A. a P.M. Valkenburg, 2000: 94) 
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2005: 52-53). Tato interpretativní schémata umožňují jednotlivcům „lokalizovat, 

vnímat, identifikovat a označovat“
13

  jevy v jejich životě a světě jako celku jako 

smysluplné a tím organizovat jejich zkušenost (Benford, R. D., Snow D. A., 2000: 614). 

To znamená, že rámce subjektivně podtrhují důležitost určitých aspektů daného jevu 

(Claes H. de Vreese, 2005: 53). Cappella and Jamieson (1997, str. 47 in Claes H. de 

Vreese, 2005: 52-53) dodávají, že to činí tím, že aktivují nabyté poznání, stimulují 

„kulturně podmíněnou morálku a hodnoty, a vytvářejí kontext“
14

 Jinak řečeno rámce 

„zaměřují pozornost tím, že spojují a zvýrazňují, co je relevantní a co irelevantní – co je 

uvnitř rámce a co zůstává vně“ (Snow, Vliegenthart a Corrigall-Brown 2007: 387; 

Přeloženo podle Morávek, J., 2011: 112).  

Jednou důležitou charakteristikou rámování je tvorba příběhů a narace. 

Jednotlivé rámce mohou být spojeny s určitými naracemi a příběhy, které mohou být 

vytvořeny v procesu rámování a které podtrhují koherenci rámce (van Hulst, M. a D. 

Yanow, 2009: 8). Tato charakteristika může být důležitá v rámci tvorby politik, kde 

dochází k přesvědčování ohledně validity určitého rámování. A jelikož mnoho aktérů 

má různé životní zkušenosti, očekávání, touhy a obavy, interpretace a smysl narativních 

příběhů a jejich interpretace se může stát hlavním bodem negociací (van Hulst, M. a D. 

Yanow, 2009: 8). 

V této práci budu rozumět rámování ve veřejné politice jako procesu, v rámci 

kterého jednotliví aktéři (sponzoři) současně tvoří smysl událostí a situací z okolního 

světa, a tento smysl aplikují na to, s čím jsou aktuálně konfrontováni. Rámování v rámci 

tvorby politik znamená (re)konstrukci problémů tím, že jsou vybírány, kategorizovány a 

pojmenovávány určité aspekty skutečnosti, zatímco jiné jsou ponechány jako 

nedůležité. Výsledkem tohoto procesu je konceptuální zázemí pro budoucí jednání (van 

Hulst, M. a D. Yanow, 2009: 8).  

Rámec, tedy produkt tohoto procesu, definujeme jako „silný a generický  

narativ“ (Rein, M, & Schön, D., 1993, podle Morávek, J., 2011: 113), který zdůrazňuje 

určité aspekty reality a tím se stává „vodítkem pro analýzu a opatření v praxi“ (Rein, M, 

& Schön, D., 1993, podle Morávek, J., 2011: 113). Rámec je koherentní schéma, které 

„v sobě integruje určitý soubor faktů, hodnot, teorií a zájmů […]‚ aby byla prosazena 

konkrétní definice problému, kauzální interpretace, morální stanovisko anebo 

                                            

13 “to locate, perceive, identify, and label” (Benford, R. D., Snow D. A., 2000: 614) 

14 „stocks of cultural morals and values, and create contexts“ Cappella and Jamieson (1997, p. 47; 

nalezeno v Claes H. de Vreese, 2005: 52-53) 
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doporučení jak s náležitostí naložit“(Vliegengthart a Roggeband, 2007, nalezeno 

v Morávek, 2011: 113) 

2.1.2 Rámování a role jazyka 

Rámování hraje důležitou roli při tvorbě smyslu a významu okolního světa  

a jazyk je jeho nedílnou součástí. Jazyk má v tomto smyslu úlohu dvojí: rámec evokuje 

a také slouží jako jeho indikátor.  

S ohledem na jeho první funkci, Lakoff (2006) dokonce mluví o tom, že 

základním poznatkem, který bychom měli vědět o rámování je, že “každé slovo evokuje 

nějaký rámec”
15

(Lakoff, 2006: 5) skrze kulturně podmíněné asociace, které jsou 

zastoupené v každém slově (Lakoff, G, 2006: 5). Jazyk jakožto symbolický 

systém
16

(Hoppe, R, 2010: 60) rámce tvoří a udržuje. Rámce samozřejmě neevokuje 

pouze jazyk, ale jakýkoliv symbolický systém (barvy, objekty, obrázky, určité 

charakteristiky apod.).  

Druhá funkce je pro jazyk zcela specifická. Jelikož určité použití slov s sebou 

nese specifický symbolický význam, který bývá sdílený, je jazyk důležitý pro 

rekonstrukci rámců. Je třeba dodat, že rámce nejsou odvozeny pouze z vět a slov daného 

jazyka, ale i ze způsobu jeho užití a kontextu. 

V oblasti politiky hrají jazyk a rámování důležitou funkci z hlediska 

pojmenování problému (a následně i způsobu jeho vyřešení). Při pojmenování určité 

problematické oblasti dochází k jejímu ukotvení a redukci. Pojmenování určité oblasti a 

specifikace problému vnímá jen určité prvky jako důležité, a jiné zanedbává. Jazyk má 

organizační funkci, která komplexní realitu uspořádá do určitého celku. Takto dochází 

k sociální konstrukci daného problému a jeho rámování, které definuje jen některé 

prvky jako problematické, a ty se snaží řešit (Rein, M, & Schön, D., 1993: 153-154).  

Děje se tak proto, že problémy jsou sociálně konstruované na základě hodnot 

toho, kdo problém definuje. Hoppe (2010) vysvětluje, že „problém“ znamená rozdíl 

mezi současnou situací a situací, která je žádána v budoucnu – mezi tím, co je a co by 

mělo být (Hoppe, R, 2010: 30). “Co by mělo být” je hodnotící soud, který každý vnímá 

na základě vlastních preferencí a hodnot (Hoppe, R, 2010: 66). Tento soud funguje jako 

                                            

15 „Moral 1: Every word evokes a frame.“ Lakoff, G (2006: 5) 

16 To znamená, že každé podstané slovo sebou nese určitou ideu ve smyslu subjektivní představy 

denotátu slova 
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rámec, který organizuje a redukuje skutečnost, a který tvoří definici problému  

a navrhuje řešení. 

Jak píše Dewulf (2013: 322): „Rámce můžou být chápány jako silné a obecné  

narativy, které řídí analýzu situací i naše jednání. Rámce dovolují tvůrcům politik 

normativně přeskočit v situaci toho „co je“ k tomu „co by mělo být“, jelikož různé 

rámce odkazují na různé perspektivy a strategie jednání.“
17

 

2.1.3 Přehled vlivů rámování na porozumění a jednání 

Dewulf (2013) zdůrazňuje vliv rámování ve třech hlavních oblastech: 

porozumění, plánování a správa. „Porozumění“ specifikuje ve třech fázích: detekce 

problému (rámování při vnímání určité situace jako problematické (Dewulf, A., 2013: 

322), získávání informací (rámování, které určuje to, co to znamená vhodná a relevantní 

informace), definice problému (určení rámce problému). „Plánování a rozhodování“ je 

dále specifikováno jako vývoj možnosti řešení (rámování, které určuje spektrum toho, 

co lze vnímat jako možné řešení), posouzení možností (rámování na základě typu 

hodnocení jednotlivých možností řešení) a výběr řešení.  

Správou problému Dewulf, A. (2013: 322) rozumí implementací (jak cílová 

skupina rámuje vybranou možnost), monitoring (rámování při tvoření požadavků 

monitoring) a hodnocení (rámování cílů hodnocení).  

Tento rozbor vlivu rámování je technický a založený na jednotlivých fázích 

politického procesu a jeho široký záběr je nevhodný pro analýzu. Další konceptualizaci 

rámování nabízí van Hulst, M. a D. Yanow (2009: 10), která nachází dva vzájemně 

propojené vlivy rámování na jedince: organizuje zkušenost a determinuje jednání (Snow 

et al. 1986; cf. Rein and Schön, 1977, nalezeno ve van Hulst, M. a D. Yanow, 2009: 

10). Organizace zkušenosti znamená, že, aby člověk prozuměl dění okolo něho, musí ho 

(dění) pojmenovat. Jak bylo napsáno v předchozí části, pojmenování je selektivní  

a kategorizuje zkušenost – vyváří rozdíl mezi „přítelem“ a „nepřítelem“, „domorodcem 

a „cizincem“ apod. (van Hulst, M. a D. Yanow, 2009: 11). Pojmenování, které je 

rámováním vedeno, vytváří demarkační linii, která tvoří rozdíl mezi jednotlivými 

událostmi či situacemi a objekty okolního světa (van Hulst, M. a D. Yanow, 2009: 12). 

                                            

17 „Frames can be understood as strong and generic storylines that guide both analysis and action in 

practical situations. They allow policy makers to ‘make a graceful normative leap from is to ought’, 

because different frames point toward different responses or action strategies.“ (Juhola S, Keskitalo ECH, 

Westerhoff L., 2011, Rein M, Schon D., 1996, Adger WN, Brown K, Nelson DR, Berkes F, Eakin H, 

Folke C, Galvin K, Gunderson L, Goulden M, O’Brien K, et al., 2011; nalezeno v Dewulf, A., 2013: 322) 
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Určení jednání se děje na základě tohoto rozdílu, tzn. pokud je svět rozdělen do 

kategorií, mezi kterými je nějaký rozdíl, může tím vzniknout pobídka k určitému 

jednání. Jinak řečeno, kde není různost, není důvod jednat (van Hulst, M. a D. Yanow, 

2009: 12). 

Nejkomplexněji však vliv rámování rozvinuli Snow, Vliegenthart a Corrigall-

Brown (2007), kteří konceptualizovali tři kvality rámce: “diagnostické”, “prognostické” 

and “motivativační rámování.” (Snow D. A., Vliegenthart R. a C. Corrigall-Brown, 

2007: 387). 

Diagnostické rámování vychází ze stejných předpokladů jako „organizace 

zkušenosti“. Pojmenováním určité oblasti jako problematické dochází k její kategorizaci 

a k „diagnóze“ situace. Tato „diagnóza“ v sobě zahrnuje jen některé prvky sociální 

reality a jiné jsou ponechány stranou. Z diagnostické kvality rámování vychází její 

preskriptivní („prognostic“) kvalita. Tento vliv znamená verbalizací řešení problému 

s ohledem na to, jak byl problém rámován. Odpovídá se tak na otázku: “Co by se mělo 

s tímto problémem udělat?“. Vzhledem k identifikaci specifického problému, dochází  

k omezení rozsahu případných "rozumných" řešení a strategií (Benford, R. D., Snow D. 

A., 2000: 616). 

Motivační kvalita rámce odkazuje na pobídky k jednání skrze sociální konstrukci 

motivů, které vycházející z určeného problému. Motivační potenciál se týká také 

samotného průběhu řešení problému, kde sociální konstrukce motivu v sobě zahrnuje 

zvýraznění určitých klíčových hodnot, které jsou nezbytné pro vyřešení daného 

problému (Benford, R. D., Snow D. A., 2000: 617). 

2.1.4 Typologie rámců a rámování 

Rein and Schon (1996, podle Morávek, 2011: 115) dělí rámce na typy: rámce 

rétorické a akční. První z nich se věnují úrovni politicko-rétorické a týkají se například 

již zmíněného způsobu definice problému. Analýza tohoto typu rámců se snaží  

o rekonstrukce sociální reality jednotlivých sponzorů na základě výpovědí a užití 

jazyka. Na druhé straně, rámce akční se týkají praktické činnosti jednotlivců a institucí, 

vzorců jednání a sociálních konstrukcí vyplývající ze sociálních praktik jednotlivých 

aktérů (Morávek, 2011: 115). Náš výzkum se zaměří na rámce rétorické. 

Další možné rozlišení nabízí Claes H. de Vreese (2005: 54), který dělí rámce na 

základě jejich použitelnosti v různých kontextech, na obecné („generic“) a konkrétní 

(„issue-specific“).  
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Konkrétní rámce jsou rámce, které byly vytvořeny na základě určité studie  

a mohou být použity pouze v tomto kontextu. Na druhé straně rámce obecné mohou být 

použity ve více kontextech, jelikož, jak vyplývá z názvu, jsou obecné. Příkladem 

takovýchto rámců může být analýza zaměřená na nějaké obecné hodnoty nebo způsoby 

prezentace.
18

 Vzhledem k tomu, že můj výzkum má povahu případové studie, zaměřím 

se rámce konkrétní. 

Další důležité rozdělení se týká rámování jako procesu, z hlediska jeho 

úmyslnosti: nevědomé kontinuální rámování (1) a strategické rámování (2).  

Nevědomé rámování znamená, že aktéři jsou neustále v procesu rámování, 

ačkoliv si to povětšinou neuvědomují (van Hulst, M. a D. Yanow, 2009: 21). Rámování 

je tak chápáno jako kontinuální a nevědomý proces, který neustále porovnává  

a propojuje na jedné straně zkušenosti, hodnoty, přesvědčení a způsob, jakým si tvoří 

smysl z okolního světa, a na straně druhé nové zkušenosti a překvapení (van Hulst, M.  

a D. Yanow, 2009: 22). Z tohoto pohledu jde o proces, který nelze zastavit, ovlivnit  

a který je ryze subjektivní. 

Strategické rámování je chápáno jako proces, který ovlivnit lze. Jde o proces 

rámování, který byl uvážlivě vytvořen za nějakým účelem, k dosažení určitého cíle  

na kolektivní úrovni (Benford, R. D., Snow D. A., 2000: 631). Tyto způsoby rámování 

jsou časté na politickém poli, v rámci politického marketingu, kdy jednotliví aktéři si 

mohou rámovat určité problémy specifickým způsobem, vytvořit si vlastní pojmy, 

kategorie a opozice (Lakoff, G., 2006).  

Ačkoliv tyto dvě úrovně jdou odlišit konceptuálně, z hlediska analýzy je nelze 

oddělit, jelikož záměrnost určitého rámování nelze falsifikovat ani verifikovat.  

2.1.5 Rámec a veřejně politický diskurz 

Jak bylo zmíněno v předchozí části, „veřejně politickým diskurzem“ neboli 

„policy diskurzem“ rozumím debatu týkající se tvorby politik spjatých s NPS, která 

probíhala mezi vládou (reprezentovanou především Ministerstvem vnitra), jejími 

poradními orgány a odbornými, advokačními organizacemi. Samotný pojem diskurz je 

těžko uchopitelný pojem, který souvisí s předpoklady a postoji, skrze které si každý 

jedinec interpretuje dění kolem sebe a které jsou do určité míry sociálně distribuované. 

                                            

18 Claes H. de Vreese (2005: 56) uvádí epizodické a tematické rámce v médiích jako příklad obecných 

rámců. Epizodické rámce představují interpretaci určité události bez širších souvislostí, pouze s ohledem 

na danou událost. Tematické rámce naopak se snaží o širší záběr při vysvětlení a popisu určité události 

tím, že jej zasazují do širšího sociálního kontextu. 
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V této části bych ráda upevnila pojem veřejně politický diskurz a nastínila vliv 

rámování na základě odborné literatury. 

Durnová (2011) vnímá diskurz jako „souhrn postojů, argumentů, symbolů, 

rituálů a tvrzení, jenž utváří praktiky vnímané v určitém společenství jako ‚přirozené‘, 

‚správné‘ či ‚smysluplné‘“ (Durnová, A., 2011: 66). V této definici lze identifikovat dvě 

složky, kterými jsou význam komunikovaný v rámci diskurzu a interpersonální kontext, 

ve kterém se objeví. 

Roli významu jako určující pro diskurz konceptualizovala Bacchi (2009) v rámci 

tzv. WPR přístupu („What’s the Problem Represented to Be?“), kde diskurz definuje 

jako „sociálně konstruované formy poznání, které ohraničují způsob, jakým lze 

přemýšlet, psát či mluvit o daném sociálním objektu či praxi‘“(Bacchi, C, 2009: 35)
19

. 

V rámci určitého prostředí je důležité sdílené porozumění významu a samozřejmost 

jeho vnímání (Durnová, A., 2011: 66). S tím souvisí složka druhá, kterou je 

interpresonální kontext, ve kterém se debata o určitém tématu odehrává. Tento kontext 

znamená, že diskurz je institucionálně zakotven v širším sociálním systému, který sebou 

nese určité role a normy. Diskurz se těmto normám přizpůsobuje a zároveň je zpětně 

určuje (Rein, M, & Schön, D., 1993: 156-157).  

Z hlediska analýzy politik je nutné tyto dvě složky zohlednit. „Interakce mezi 

významy na straně jedné a jejich ukotvením ve společenských a mocenských 

strukturách na straně druhé je základním pilířem diskurzivních přístupů v policy 

analysis.“ (Durnová, A., 2011: 64-65). 

V rámci tvorby veřejných politik dochází k vyjednávání o podobě politiky a děje 

se tak v určitém institucionálním nastavení. Diskurzivní přístupy nevnímají jednotlivé 

instituce postavené hierarchicky, ale jako „společenské sítě“, u kterých jsou mocenské 

struktury nejednoznačné a je o jejich postavení vyjednáváno (Durnová, A., 2011: 69). 

Moc jednotlivých institucí proto není chápána hierarchicky jako daná, ale je mocí 

„argumentační“ neboli „diskurzivní“ (Majone 1989; Fischer 2003; nalezeno v Durnová, 

A., 2011: 70). V tomto pojetí jsou instituce závislé na významech, které jsou jim 

přisouzeny, a od nichž se odvíjí jejich role a moc v rámci diskurzu (Ibid.: 65). Děje se 

tak, jelikož významy jejich moc legitimizují (Ibid.: 67) a jsou proměnlivé v čase 

(Durnová, A., 2011: 65). Aktéři jsou vždy součástí určitého diskurzu a to, jak ve formě 

institucionálního nastavení, tak ve formě praxe (Ibid.: 70). 

                                            

19 “socially produced forms of knowledge that set limits upon what it is possible to think, write or speak 

about a ‘given social object or practice‘“(McHoul and Grace, 1993: 1; nalezeno v Bacchi, C, 2009: 35) 
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Analýza rámců zkoumá jednotlivé rámce, které se objevují v rámci určitého 

diskurzu. 

V rámci veřejně politické debaty může docházet ke střetům mezi různými rámci, 

jelikož každá strana rámuje a pojmenovává daný problém jinak (tzv. „kontroverze“; 

Rein, M., & Schön, D., 1993: 153-154). Různé definice problému jsou založené na 

různém rámování a strany dochází k různým závěrům, jak tento problém řešit. Veřejný 

diskurz je institucí, která poskytuje prostor pro veřejné interakce ohledně nějaké veřejně 

politické kontroverze. Veřejná fóra jsou zázemím pro veřejně politickou debatu. 

Veřejný diskurz v sobě zahrnuje legislativní arény, média, veřejné komise, rady vlády, 

politické strany, odborné instituce apod (Rein, M., & Schön, D., 1993: 157). 

Veřejně politický diskurz Rein, M., & Schön, D. (1993) definovali jako: 

„Diskurz zahrnuje interakci mezi institucemi, zájmovými skupinami a jednotlivci, 

v rámci kterého přetvářejí určité situace do problémů veřejné politiky. Z tohoto se odvíjí 

agenda, vybraná rozhodnutí i jednání“
20

 (Rein, M., & Schön, D, 1993: 145). 

V diskurzu veřejné politiky se střetávají různé rámce, které konstruují různé 

definice problému. Z hlediska klasického fázového modelu politiky se jedná o úrovně 

rozpoznání problému, definice problému a agenda-setting. Ve všech těchto fázích hraje 

rámování důležitou roli, jelikož určuje, jaká politika bude vybrána k jeho vyřešení. 

Pouze určitá definice problému a tedy určitý rámec se stávají součástí politické agendy 

a stanou se součástí veřejně politických změn (Dewulf, A., 2013: 323). Pokud nějaký 

rámec výrazně převládne (stane se dominantní), jedná se o tzv. hegemonický diskurz 

(Durnová, A., 2011: 77). 

Rámování ve veřejné politice je vytvářeno a propagováno nějakým aktérem 

(jednotlivcem, skupinou, formálními či neformálními institucemi apod.). Tito 

propagátoři se nazývají sponzoři. Ti vytvářejí daný rámec, verbalizují jeho implikace 

pro veřejné politiky a tvoří zázemí pro argumentaci ohledně daného problému  

a způsobu řešení. Mohou tvořit metafory a příběhy, které pomáhají nejen upevnit daný 

rámec, ale také jej propagovat. Jednotliví sponzoři mohou propagovat daný rámec 

strategicky (vědomě a za nějakým účelem) nebo nevědomě. Rein, M., & Schön, D. 

(1993) upozorňují, že čím více je daný rámec přirozený a spontánní, tím méně si 

jednotliví sponzoři uvědomují existenci daného rámce (Rein, M., & Schön, D., 1993: 

                                            

20  „Discourse includes interactions among institutions, interest groups and individuals through which 

problematic situations are converted into policy problems. The agenda is derived from this basis, 

decisions are taken and actions are performed “ (Rein, M, & Schön, D, 1993: 145). 
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158). Při strategickém rámování často dochází ke střetu rámců.  Při tomto střetu mohou 

aktéři nejen konstruovat rámec, ale i kontra rámec (vytvořený jako opozice vůči 

určitému rámci). Strategické rámování může být součástí politické hry, kdy jsou 

prosazovány určité zájmy a legitimita určitých mocenských pozic může být 

zpochybňována (Dewulf, A. (2013: 322). Strategická politická hra je součástí veřejně 

politických fór, u kterých Rein, M, & Schön, D. (1993) identifikovali několik pravidel. 

Jedním z nich je, že jednotlivci jsou vyjmuti z interpersonálního kontextu. To znamená, 

že v rámci veřejně politického fóra mohou být jen jednotlivé části vybrány a 

prezentovány veřejnosti bez kontextu dané situace. K dalším pravidlům patří zahrnutí 

mocenské struktury a způsob, jakým je souzena legitimita účastníků pro účast v daném 

fóru (tzn. jaké je jejich postavení v debatě; Rein, M, & Schön, D., 1993: 157). Někteří 

účastníci mohou být shledáni jako nelegitimní a mohou být vyloučeni z účasti na debatě 

(jejich hlas nemá váhu v rámci diskurzu) nebo naopak, na základě některých událostí 

může být jejich přítomnost legitimizována a oni se tak stávají účastníky veřejně 

politického fóra (Rein, M, & Schön, D., 1993: 157). 

2.1.6 Analýza rámců 

Existují dva možné způsoby, jak analyzovat rámce ve veřejně politickém 

diskurzu: induktivní a deduktivní. Deduktivní způsob zahrnuje existenci 

předdefinovaných rámců, jejich charakteristiky tvoří proměnné, podle kterých analýza 

probíhá (Semetko, H.A. a P.M. Valkenburg, 2000: 94, Vliegenthart, R. a C. Roggeband, 

2007: 300). Pro tento způsob je nutné mít jasně definované rámce, buď obecné povahy, 

nebo vycházející z předchozího výzkumu. (Semetko, H. A. a P. M. Valkenburg, 2000: 

95). Induktivní způsob analýzy rámců nevychází ze žádných předem určených rámců.  

U tohoto způsobu se jednotlivé rámce a jejich charakteristiky objeví během analýzy. 

Výzkumník přistupuje k datům s otevřenou myslí a hledá možné spojitosti mezi 

různými interpretacemi (Semetko, H. A. a P.M. Valkenburg, 2000: 94). Můj výzkum 

bude založen na induktivním způsobu analýzy rámců.  Je třeba podotknout, že moje 

analýza bude kombinovat induktivní i deduktivní prvky.  

Analýza této práce bude vycházet z konceptualizace, kterou představil Jan 

Morávek(2011) v kapitole Analýza rámců v knize Současné metodologické otázky 

veřejné politiky (Nekola, M. et al., 2011). Tento způsob je vhodný pro moji analýzu, 

jelikož pomáhá přímo odpovědět na moje výzkumné podotázky a rekonstruovat 

konkrétní rétorické rámce. 
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Jan Morávek (2011) konceptualizoval analýzu rámců na třech úrovních: úroveň 

tématické oblasti, úroveň rétorického rámce a úroveň problému (Morávek, 2011: 116; 

viz obr. 2). 

 

Obr. 2 Předpis pro analýzu rétorických rámců ve veřejné politice  

 

(zdroj: Morávek, 2011: 116; graficky upraveno autorkou LN) 

 

První úrovní je tématická oblast, kterou v našem případě tvoří politiky týkající se 

NPS ve VB v letech 2000-2014. Naše fórum soutěžení mezi rámci je veřejně politický 

diskurz. Nižší oblastí jsou identifikované rámce (Morávek, J., 2011: 116-117). 

Identifikace rétorických rámců a nižší úrovně analýzy rámců jsou výsledkem mojí 

analýzy. V mojí analýze proto identifikuji jednotlivé rámce a zaměřím se na jejich 

konstitutivní prvky, které jsou předmětem druhé úrovně analýzy rámců. Jedná se o 

pojmenování daného rámce, identifikace jednotlivých sponzorů a identifikace problémů, 

které byly verbalizovány v jednotlivých rámcích včetně navrhovaných řešení (Morávek, 

J., 2011: 117). 

Poslední oblast se týká jednotlivých problémů definovaných v každém rámci.  

Nejprve je třeba identifikovat a popsat hlavní charakteristiky problému tvořeného 

daným rámcem. Následně vybrat, jaké konkrétní příčiny jsou spojovány s daným 

problémem a kdo je považován za „viníka“ dané situace (Morávek, J., 2011: 117). S tím 

souvisí identifikace poškozených stran – obětí daného problému (Morávek, J., 2011: 

117). Dalšími prvky jsou morální soud a hodnotová východiska, ze kterých rámec 

vychází. Jedná se o oblast ospravedlnění daného rámce a jeho morální náboj (proč je 

dané jednání špatné, jaký zájem je narušen apod., příklad z Ibid.: 117). Posledním 
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prvkem je řešení a politiky spjaté s daným problémem, u kterých je uváděno i jaké 

instituce a osoby by měli toto řešení realizovat (Ibid.:117).  

Tato konceptualizace mi bude sloužit jako schéma, které použiji jako vodítko 

v analýze rámců a jehož jednotlivé složky budou zástupné za jednotlivé kategorie. Celé 

schéma rámce můžete vidět na obr. 3. 

 

Obr. 3 Schéma jednotlivých kategorií pro analýzu rámců  

 

(zdroj: Morávek, J., 2011: 116-117, grafické zpracování: autorka LN) 

2.2 Metoda 

Data budou analyzována na základě metody používáné při Zakotvené teorii 

(„Grounded theory“). Tato metoda má tradičně za cíl vytvořit nové teorie na základě 

kvalitativního výzkumu. Pro mou práci ji použiji jako metodu analýzy a proto jsem 

vybrala jen některé její relevantní prvky. Tyto prvky popíši v následujících čtyřech 

podkapitolách: Základní pojmy, Techniky, Otevřené kódování a Axiální kódování. V této 

části vysvětlím každý krok s ohledem na analýzu rámců. Důvodem volby této metody 

je, že lze systematicky analyzovat smysl a význam textů (a jednání) za použití 

předdefinovaných technik, které zajistí nejvyšší možnou míru objektivity. Zvolená 

metoda obsahuje prvky Zakotvené teorie podle konceptualizace uvedené v Basics of 

qualitative research techniques and procedures for developing grounded theory autorů 

Anselm Strauss, Juliet Corbin z roku 1998. Jejich pojetí Zakotvené teorie vychází  

ze stejných předpokladů jako analýza rámců, jelikož se snaží analyzovat interpretace 

určitých výpovědí či jednání (výkladu jejich smyslu) na základě sociálně a kulturně 

podmíněných asociací (Strauss, A. a  Corbin, J., 1998:  92) a rozpoznávat vztahy mezi 
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nimi, což použiji k identifikaci různých rámců v diskurzu týkající se NPS ve VB 

v letech 2000-2014. 

2.2.1 Základní pojmy 

Koncept: Koncept je jev, který byl pojmenován výzkumníkem. Jedná se o část dat, 

která byla shledána jako analyticky zajímavá. Označení konceptu musí být 

dostatečně přesné, aby se mohl použít v následujících krocích. Zároveň koncept 

musí mít určitou úroveň abstrakce, aby vyzdvihnul pro analýzu relevantní 

charakteristiky (Strauss, A. a  Corbin, J., 1998:  103). 

Kategorie: Koncepty s vyšší úrovní abstrakce, které označují jevy a které shlukují a 

klasifikují koncepty (Ibid.: 101). 

Vlastnosti: Charakteristiky dané kategorie, které ji definují a které ji dají specifický 

význam (Ibid.: 101).
21

 

Dimenze: Rozsah možností variace konceptů v rámci určité kategorie (Ibid.: 101).
22

 

2.2.2 Techniky 

Strauss, A. a Corbin, J. (1998) představují několik základních technik. Některé 

slouží jako techniky nutné v procesu kódování. Těm se budu věnovat v podkapitole 

Techniky procesu kodování. Jiné mají za cíl zvýšit citlivost výzkumníka a zajistit tím 

vyšší objektivitu (Analytické nástroje). Poslední podkapitola se věnuje různým 

technikám při extrakci významu jednotlivých úseků v rámci otevřeného kódování 

(Techniky otevřeného kódování). 

2.2.2.1 Techniky procesu kódování 

Popis („Description“) 

Popis je definován jako „použítí slov, která představují mentální obraz určité 

události, části scény, zkušenosti, emoce nebo vjemu; způsob, jakým je nastavena 

perspektiva při popisu se odvíjí od člověka, který popisuje“
23

 (Strauss, A. a Corbin, J., 

1998: 15). Deskripce se děje na základě asociací člověka, který popisuje. Užití jazyka je 

                                            

21 „Characteristics of a category, the delineation of which defines and gives it meaning“ (Strauss, A. a  

Corbin, J., 1998: 101) 

22 „The range along which general properties of a category vary giving specification to a category and 

variation to the theory“ (Strauss, A. a  Corbin, J., 1998: 101) 

23 „The use of words to convey a mental image of an event, a piece of scenery, a scene, an experience, an 

emotion, or a sensation; the account related from the perspective of the person doing the depicting“ 

(Strauss, A. a  Corbin, J., 1998: 15) 
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selektivní, ať už vědomě či nevědomě. Výzkumník se snaží o co největší objektivitu a 

selektivita by měla probíhat vždy pouze s ohledem na nestrannost popisu studovaného 

jevu. Je třeba dodat, že podobně jako analýza rámců se snaží analyzovat způsoby 

selektivity určitých sociálních jevů, užití jazyka výzkumníkem a výběr důležitých 

pasáží může zahrnovat určité hodnotové předpoklady výzkumníka. V popisu je potřeba 

si uvědomovat subjektivní povahu analýzy rámce, identifikovat možný vliv vlastních 

předpokladů a co nejvíce jej potlačit (Strauss, A. a Corbin, J., 1998: 19). 

 

Konceptuální uspořádání („Conceptual ordering“) 

Konceptuální uspořádání znamení „organizování (a někdy i hodnocení) dat 

s ohledem na selektivní a specifický set vlastností a jejich dimenzí“ (Ibid.:15)
24

. Tato 

technika znamená uspořádání dat do určitých kategorií s ohledem na jejich vlastnosti a 

dimenze („properties and dimensions“). Popis je základem pro konceptuální uspořádání, 

jelikož popisuje dané kategorie. Konceptuální uspořádání pomáhá výzkumníkovi 

smysluplně uchopit a klasifikovat data. V rámci procesu analýzy, vstupy představují 

data, která jsou definována s ohledem na určité vlastnosti a dimenze, které slouží jako 

podklad k jejich interpretaci (Ibid.: 19). 

2.2.2.2 Analytické nástroje 

Analytické nástroje jsou techniky, které pomáhají výzkumníkovi napříč 

procesem kódování. Jejich cílem je umožnit mu lepší porozumění studovaného textu, 

zajistit vyšší objektivitu a usnadnit výzkumníkovi proces analýzy (Ibid.: 87). 

 

Kladení otázek („Asking questions“) 

V rámci procesu analýzy je nutné, aby si výzkumník kladl otázky, které mu 

pomohou více porozumět obsahu analýzy a konceptualizaci dat (Ibid.: 73). Tato 

technika má za cíl zajistit, aby výzkumník byl neustále ve střehu ohledně kontextu 

analyzovaných dat a implikacím jednotlivých analyzovaných úseků (Ibid.: 89-92). 

 

Analýza slov a vět („Analysis of word, phareses and sentences“) 

Tato technika má za cíl pomoci výzkumníkovi porozumět různým smyslům  

a významům slov a vět v analyzovaném dokumentu. Jelikož každé slovo i věta může 

                                            

24 „Conceptual ordering: Organizing (and sometimes rating) of data according to a selective and 

specified set of properties and their dimensions“ (Strauss, A. a  Corbin, J., 1998: 15) 
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mít mnoho interpretací, je důležité, aby si toho výzkumník byl vědom a neinterpretoval 

daný element pouze na základě vlastní interpretace, ale aby měl na paměti, že se jedná  

o interpretaci toho, kdo danou větu napsal (připadně vyslovil; Ibid.: 92). Tato technika 

zahrnuje procházení dokumentu po nalezení analyticky zajímavé věty či slova a hledání 

vodítek pro to, jak dané slovo nebo větu interpretovat. Případně může výzkumník napsat 

seznam možných interpretací daného slova či věty a následně procházet dokument, aby 

zjistil, která interpretace je nejpřesnější (Strauss, A. a  Corbin, J., 1998: 93). 

 

Teoretická srovnávání („Making theoretical comparisons“) 

Teoretická srovnávání znamená porovnání kategorií (abstraktních pojmů) 

s pojmy a koncepty za účelem nalezení vlastností a dimenzí, které nemusely být 

výzkumníkovi zřejmé (Strauss, A. a Corbin, J., 1998: 94). K tomtuto srovnávání Strauss 

doporučuje tři techniky: Flip-flop, Systematické srovnání a Mávání rudé vlajky (Ibid.: 

94). Flip-flop technika znamená srovnávání, kdy se výzkumník snaží nalézt opak 

zkoumaného elementu a na základě kontrastu nechat vyvstat přesnější označení (Ibid.: 

94). Systematické srovnávání znamená srovnávat daný koncept s daty, která jsou 

získána z literatury nebo z vlastní zkušenosti, což pomáhá výzkumníkovi být citlivý 

k různým vlastnostem a dimenzím, která nemusí být na první pohled zřejmá (Ibid.: 95-

96). Mávání červené vlajky znamená zkoumání vlastních předpokladů a předpokladů 

zkoumaného textu tak, abychom si byli vědomi jejich vlivu a dokázali je oddělit od 

výstupů analýzy. Mezi indikátory, které by měly analytikovi sloužit jako červená vlajka, 

značící, že je třeba se na daný koncept kriticky zaměřit. Strauss a Corbin (1998) zařazují 

např. používání slov jako „vždy“ či“nikdy“ (Ibid.: 97). Hlavním principem červené 

vlajky je především být kritický vůči vlastní činnosti a zkoumaným datům (Ibid.: 99).  

2.2.2.3 Techniky otevřeného kódování 

Postup otevřeného kódování představím v následující podkapitole. Jelikož se 

jedná o první kontakt výzkumníka s daty za účelem analýzy, Strauss, A. a  Corbin, J. 

(1998) představuji několik technik, jak by se mělo kódovat. Je třeba předeslat, že 

v otevřeném kódování výzkumník hledá, označuje a klasifikuje data podle toho, co je 

účelem analýzy. U analýzy slov i vět výzkumník prohledává celý dokument za účelem 

nalezení určitých analyticky zajímavých úseků.  
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Mikroanalýza („Microanalysis“) 

Mikroanalýza znamená, že výzkumník postupuje takzvaně „větu-po-větě“ („line-

by-line“; Ibid.: 58) a používá se především na začátku analýzy, kdy je potřeba 

identifikovat jednotlivé charakteristiky daného rámce. Tento typ kódóvání pomáhá 

výzkumníkovi získat mnoho empirických dat. Nevýhodou je její časová náročnost 

(Ibid.: 119). 

 

Teoretické vzorkování („Theoretical sampling“) 

Definice teoretického vzorkování říká, že se jedná o „vzorkování na úrovni 

konceptů, jehož cílem je zjistit dimenzionální rozsah nebo rozličné podmínky, při 

kterých se mění vlastnosti konceptu“ (Strauss, A. a Corbin, J., 1998: 73)
25

. Teoretické 

vzorkování spočívá v porovnávání různých vlastností a dimenzí určité kategorie či 

konceptu. Koncepty a kategorie mají určité vlastnosti a dimenze, které jsou odvozené z 

dat. Aby byl výzkumník schopen odvodit jejich možnosti, vybereme z konceptu pouze 

některé jeho vlastnosti a dimenze, které teoreticky pozmění a sleduje, jak se daný 

koncept proměnil. Vlastnosti a dimenze nemusí měnit pouze teorieticky, ale můžeme 

například aktivně vyhledat a srovnat se stejným konceptem s jinými vlastnostmi 

(Strauss, A. a  Corbin, J., 1998: 119-120). 

 

Kódóvání vět a odstavců 

Další technikou je analýza celých odstavců, u kterých se kódování děje na 

základě odpovědi na otázku: „Co je hlavní myšlenkou tohoto odstavce/této věty?“. 

Tímto je daný paragraf označen jako určitý koncept, který může být dále specifikován 

s užitím analytických nástrojů. Tento typ analýzy se hodí v případě, že výzkumník již 

má určité kategorie vytvořené a kóduje odstavce a věty s odkazem na ně (Ibid.: 120). 

 

Kodování celých dokumentů 

Poslední technikou je kódóvání celých dokumentů, které se děje na podobném 

základě jako kódování vět a odstavců. Výzkumník si musí položit otázku: „Co je hlavní 

myšlenkou tohoto dokumentu?“ nebo “Jaký je rozdíl mezi obsahem tohoto dokumentu a 

                                            

25 „Sampling on the basis of emerging concepts, with the aim being to explore the dimensional range or 

varied conditions along which the prop-erties of concepts vary“ (Strauss, A. a  Corbin, J., 1998: 73) 
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ostatních, které byly kódovány?“. Takto kódovaný dokument je třeba následně 

prozkoumat pro specifikaci dalších rozdílů a podobností s existujícími kategoriemi 

(Ibid.: 120). 

2.2.3 Otevřené kódování 

V této části se budu věnovat procesu otevřeného kódóvání. U Zakotvené teorie 

musí výzkumník data nejprve analyzovat a rozdělit na různé elementy, které vzájemně 

porovná na základě svých podobností a odlišností. Koncepty, které jsou shledány jako 

podobné a mají podobné významy, jsou zahrnuty pod abstraktnější kategorie, které tvoří 

základ pro vznik nové teorie (Ibid.: 102). Moje práce používá jako vodítko pro 

kategorie schéma představené v předchozí části (obr.3), a proto z tohoto postupu vyberu 

jen určité relevantní aspekty. Tato práce bude data třídit na základě představeného 

schématu analýzy rámců. Je třeba podoknout, že během, jak otevřeného, tak axiálního 

kódování budou využity techniky a nástroje popsané v předchozí podkapitole. 

Mám vytvořeno pět kategorií, které budou sloužit jako vodítka pro 

konceptualizaci textu. Budu procházet text a kódovat (na základě technik otevřeného 

kódování) a analyzovat na základě představených analytických nástrojů a technik. 

Proces kódování se bude sestávat z několika kroků – tvorba konceptů a hlubší analýzy 

konceptů. 

2.2.3.1 Tvorba konceptů 

Tvorba konceptů zahrnuje procházení sesbíraných dat a jejich kódování na 

základě určených kategorií. Tyto kategorie slouží jako vodítka při analýze textu a budou 

získávat svůj věcný obsah na základě dohledaných konceptů.  

Při tvorbě konceptů dochází k abstrakci. Data budou rozebrána na určité 

atributy, vlastnosti a symboly, které jsou analyzovány a pojmenovány výzkumníkem 

jako určitý koncept, který daný atribut reprezentuje v rámci dané kategorie. Jakmile je 

nějaký jev pojmenován, výzkumník pokračuje v textu, a pokud narazí na jev, který sdílí 

podobné charakteristiky, zahrne ho pod stejný koncept (pod stejný kód; Strauss, A.  

a Corbin, J., 1998: 105).  V této části výzkumu budu sbírat analyticky zajímavá data, 

která rozdělím na ty s rozdílnými vlastnostmi (dva různé kódy) a na ty s podobnými 

charakteristikami (jeden kód jedna kategorie; Ibid.: 105). 

V průběhu analýzy je třeba mít na paměti, že tvorba konceptů je selektivní  

(viz rámování a jazyk, technika popisu), jelikož výzkumník z dat vybírá jen určité 
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charakteristiky. Z tohoto důvodu je třeba, aby výzkumníkova klasifikace byla řízená, 

uvědomělá a za účelem zachování co největší možné objektivity v analýze. Jelikož 

koncepty odkazují na určitou ideu, která je sdílená, je nutné, aby tato idea označovala 

vlastnosti jevu, které jsou analyticky relevantní a které mohou být klasifikované ve třídě 

podobných jevů (Ibid.: 103). Je proto důležité si uvědomit, že každý jev může být 

konceptualizován (a tím i klasifikován) mnoha různými způsoby, protože záleží na 

interpretaci jevu výzkumníkem. Samotný jev není definován sám sebou, ale jazykem 

výzkumníka  (Strauss, 1969, p. 20, nalezeno v Strauss, A. a Corbin, J., 1998: 104). 

2.2.3.2 Analýza konceptů 

U Zakotvené teorie je analýza konceptů vyhrazena tvorbě kategorií. Kategorie 

mám již vytvořené a budu se věnovat hlubší analýze konceptů, která mi pomůže odhalit 

jednotlivé vlastnosti a dimenze určité kategorie (které v následujícím kroku Axiální 

kodování propojíme a tím vyvstanou jednotlivé rámce). Z tohoto důvodu bude v této 

analýze tvorba konceptů i jejich analýza probíhat souběžně.  

V hlubší analýze konceptů použiji analytické nástroje a techniky z předchozí 

podkapitoly k rozpoznání různých významů daných konceptů a porozumění jejich 

smyslu. K tomu použiji teoretické porovnání, kladení otázek apod (Strauss, A.  

a Corbin, J., 1998: 109). Cílem je, při zachování co nejvyšší možné objektivity, zjistit 

vlastnosti jednotlivých konceptů a tím si ověřit, zda jsou data zařazena do správné 

kategorie. 

V této části se nejedná pouze o pojmenování analyticky zajímavých částí, ale  

o hloubkovou analýzu dat s ohledem na jejich smysl, kontext a vzájemné vztahy 

(Strauss, A. a Corbin, J., 1998: 110). 

Je ovšem třeba mít na paměti, že: „Kdykoliv výzkumník něco klasifikuje, vybírá 

nebo pojmenovává, je vždy přítomna určitá úroveň osobní interpretace, která se odvíjí 

od kontextu; to znamená, že identifikace určitých vlastností (či vlastnosti), které 

podněcují výzkumníka, aby je pojmenoval určitým způsobem a tím je klasifikoval  

a definoval jejich použití“ (Ibid.: 109).
26

  

                                            

26 „Any time one classifies, selects, or places a conceptual name on something, there is some degree of 

interpretation of meaning as derived from context; that is, there is some identification of property (or 

properties) that, in turn, stimulates the analyst to name an event and, in so doing, to classify it and define 

its use.“(Strauss, A. a  Corbin, J., 1998: 109) 
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V této části jsou u jednotlivých kategorií (příp. podkategorií) specifikovány 

jejich vlastnosti a dimenze. To znamená, že jsou identifikovány její určité relevantní 

charakteristiky (vlastnosti) a rozsah možných alternativ napříč jednotlivými vlastnostmi 

(dimenze; Ibid.: 116 -117). Ty zjistím tím, že porovnáváme jednotlivé jevy  

a koncepty (Ibid.: 118).  

V této podkapitole jsem nastínila průběh otevřeného kódování, kterým se budu 

řídit v analýze. Budu procházet jednotlivé dokumenty, vytvářet zastřešující pojmy 

(koncepty), které budu klasifikovat do kategorií nastíněných v předchozí kapitole. 

2.2.4 Axiální kodování  

Axiální kodování je způsob, jakým se v Zakotvené teorii z konceptů a kategorií 

tvoří teorie a hypotézy. Jelikož má práce má jasný teoretický rámec, představený 

v předchozí části, vyberu z axiálního kódování jen prvky releventní pro analýzu rámců. 

Cíl axiálního kódování je znovu sestavit data, která jsme rozebrali v rámci otevřeného 

kódování. V axiálním kodování jsou kategorie spojeny s podkategoriemi na základě 

jejich vlastností a dimenzí, aby došlo ke zformování přesnějšího vysvětlení daných jevů 

(Ibid.: 103, 125). 

Kategorie budu porovnávat co do jejich vlastností a dimenzí tak, abych mohla 

identifikovat jednotlivé oblasti schématu představeného v předchozí podkapitole. Je 

třeba mít na paměti, že důležitým bodem analýzy je identifikace sponzorů rámce, které 

budu třídit na základě axiálního kódování.  

Kategorie je zástupná pro jev (např. kategorie „problém“), který je definován 

mnoha různými zdroji (vlastnosti a dimenze). V této části budu třídit a hledat vztahy 

mezi jednotlivými kategoriemi na základě vlastností a dimenzí tak, abych mohla 

identifikovat jednotlivé rámce a jeho sponzory. Jednotlivé koncepty příslušné k určité 

kategorii (problém, poškozená strana, morální východiska, řešení) budu třídit do tabulky 

podle vytvořeného schématu. 

Jelikož má práce pokrývá větší časové období, je možné, že se stanoviska 

jednotlivých sponzorů budou měnit v čase. Má práce se proto soustředí především na 

identifikaci jednotlivých rámců a časový vývoj je vedlejší.  

2.3 Sběr dat 

Sběr dat probíhal na základě internetového vyhledávání dokumentů vydaných 

relevantními aktéry. Aktéři byli identifikováni na základě dvou hlavních zdrojů.  
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Za prvé se jednalo o vládní aktéry, mezi které jsem zahrnula: Ministerstvo vnitra 

(Home Office), Ministerstvo zdravotnictví (Department of Health), HASC (Home 

affairs Select Committee), ACMD (Advisory Council on the Misuse of Drugs), SCST 

(Select Committee on Science and Technology), Public Health Agency (patřící pod 

Ministerstvo zdravotnictví), Government Office of Science and Technology, The New 

Psychoactive Substances Review Expert Panel a APPG
27

 for Drug Policy Reform. Do 

této kategorie také spadají samosprávné vlády: Scottish Government, Welsch 

Government a Nothern Ireland Executive. Tito aktéři byli vybráni na základě struktury 

drogové politiky ve VB a na základě vyhledávání vládních aktérů věnující se problému 

NPS.  

Mezi dokumenty byly zahrnuty vládní strategie, veřejná prohlášení, zápisy 

z jednání, publikované novinky, korespondence mezi jednotlivými vládními orgány, 

konzultační dokumenty (RIA, doporučují určité politiky, jejich hodnocení), evidence 

reviews a odborné studie, důvodové zprávy k politikám týkající se NPS. Sběr probíhal 

na základě vyhledávání dokumentů přes vládní archiv (http://www.national 

archives.gov.uk/), na stránkách Vlády (https://www.gov.uk/), na stránkách jednotlivých 

samosprávných orgánů (Severní Irsko: http://www.northernireland. gov.uk/, 

Skotsko:http://www.gov.scot/, Wales: http://gov.wales/) a také za použití vyhledávače 

Google. 

Druhým zdrojem byly dokumenty publikované odbornými a advokačními 

koalicemi. Zde sběr probíhal na základě dokumentu EMCDDA nazvaném Drug policy 

advocacy organisations in Europe (EMCDDA, 2013). Tato studie se věnovala 

identifikaci všech nevládních organizací věnujících se drogové politice napříč EU. 

Z této studie byly vybrány nevládní organizace z VB, které se věnovaly problematice 

NPS a vydaly své vlastní dokumenty věnující se problému NPS. Mezi organizace 

zahrnuté do analýzy patří
28

: Action on Addiction, Addaction, Beckley Foundation 

                                            

27 „All Party Parlamentary Group“ 

28 Vyjmuti: EATA – nefunknční stránky, Euro HRN (European Harm Reduction Network) – nevěnuje se 

NPS, Free Casey – nevěnuje se NPS, International Centre on Human Rights and Drugs Policy (Global)- 

nevěnuje se NPS, London Drug and Alcohol Network (LDAN) – nevěnuje se NPS, Methadone Alliance - 

nevěnuje se NPS, Parents Against Lethal Addictive Drugs (PALAD) – nevěnuje se NPS, Re:vision Drug 

Policy Network - Nefunkční, UKHRA UK Harm Reduction Alliance – nevěnuje se NPS, Scottish Drugs 

Forum, Scottish Families Affected by Drugs – nevěnuje se NPS, Clear - Cannabis Law Reform – 

nevěnuje se NPS, Correlation Network (Europe) – nevěnuje se NPS, Drug Education Forum – fórum pro 

nevládní organizace(má pouze odkazy na články v tisku či na zprávy nevládních organizací), Harm 

Reduction International (Global) - pouze odkazy na články, International Doctors for Healthy Drug 

Policies (Global) – nevěnuje se NPS, International Network of People who use Drugs (INPUD, Global) – 

nevěnuje se NPS, Know Drugs (stories of ppl) – nevěnuje se NPS,  Positive Prevention Plus (formerly 

https://www.gov.uk/
http://www.gov.scot/
http://gov.wales/
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(Europe), DrugScope, Independent Scientific Committee on Drugs, International Drug 

Policy Consortium (Global), Release - Drugs, the law and human rights, Re-Solv, 

Society for the Study of Addiction (SSA), Students for Sensible Drug Policy UK, The 

UK Cannabis Internet Activist (UKCIA), Transform Drug Policy Foundation, UK Drug 

Policy Commission (UKDPC).  

Mezi studované dokumenty byly zahrnuty odborné studie, hodnocení politik 

vydané vládou, veřejná prohlášení, korespondence s vládními orgány, publikované 

novinky věnující se politikám týkající se NPS. Dokumenty byly vyhledávané na 

internetových stránkách jednotlivých organizací a za použití vyhledávače Google. 

Dokumenty (z obou zdrojů) byly zařazeny do analýzy, pokud splnily několik 

podmínek: 

1. Publikované mezi lety 2000-2014. 

2. Věnující se problematice NPS, legálních opojení, nových syntetických látek či 

politikám s nimi spojenými. 

3. Originální dokumenty vyjadřující postoje dané organizace (nikoliv např. zprávy 

pouze informačního charakteru; publikace jiných, např. vládních, zdrojů; 

dokumenty zahrnující určité hodnotové postoje z jejich podstaty – např. příručky 

pro majitele klubů, příručky pro rodiče, doporučující prevence apod.). 

 

Celkově bylo sebráno a analyzováno 173 dokumentů. Jejich celkový přehled lze 

nalézt v příloze 2. 

 

  

                                                                                                                                

National Drug Prevention Alliance) – nevěnuje se NPS, The Hempire– nevěnuje se NPS, Turning Point – 

nevěnuje se NPS, Women's Harm Reduction International Network (WHRIN, Global) – mají jen 

facebookový profil, Youth RISE (Resource. Information. Support. Education) – nevěnuje se NPS, 

publikovali jednu studii o NPS v Rumunsku, Addiction Recovery Foundation (ARF) – nevěnuje se NPS,  

Adfam (Families, drugs and alcohol) – nevěnuje se NPS,  Drug Equality Alliance (DEA) – nevěnuje se 

NPS, National Needle Exchange Forum UK– nevěnuje se NPS 
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3. Drogová politika ve VB a její vývoj 

3.1 Historie 

Historie drogové politiky ve VB sahá až do druhé poloviny 19. století, kdy se 

objevila nutnost regulace opia. V této části stručně představím historii drogové politiky 

od poloviny 19. století a bude vycházet z interpretace publikované v Drugs of 

dependence: the role of medical professionals (BMA Board of Science, 2013). V druhé 

části se detailněji zaměřím na vývoj v 90. letech a po roce 2000. 

3.1.1 Kontrola drog ve VB v letech 1868-1990 

Prvním dokumentem upravujícím kontrolu drog ve VB byl tzv. 1868 Pharmacy 

Act, který podmiňoval nákup opia návštěvou certifikované lékárny, která systematicky 

tvořila list nákupčích. Před tím než Pharmacy Act vešel v platnost, opium bylo volně 

dostupné v lékárnách a prodejnách bylin (BMA Board of Science, 2013: 87). O 50 let 

později v roce 1908 byl tento dokument upraven a jeho nová verze se omezovala na 

prodej kokainu, morfinu a dalších derivátů opia (které obsahovaly více než 1 procento 

morfinu. Tato doba je specifická tím, že regulace prodeje byla na úsudku lékárníků, 

kteří v této době měli již více než 40 let zkušeností s jejich prodejem. Ačkoliv již 

existovali uživatelé závislí na morfinu či konopí, jednalo se pouze o malou část 

populace patřící hlavně mezi uměleckou bohému (Ibid.: 87).  

Následující roky vývoje politik VB byly poznamenány vývojem vztahů na 

mezinárodní úrovni. Obchod s čínským opiem byl ukončen jednak z důvodu vnitřní 

situace v Číně, která tlačila na omezení obchodu (dohra tzv. opiových válek
29

) a jednak 

na základě tlaku mezinárodní komunity, která se sešla v Hágu v roce 1912 v rámci 

podpisu Mezinárodní úmluvy o opiu
30

. Toto setkání mělo za cíl snížit užívání a prodej 

                                            

29 Mezi Čínou a VB došlo ke dvoum opiovým válkám, jejímž cílem bylo otevřít Čínu zahraničnímu 

obchodu. První z nich probíhala v letech 1839-1842 a druhá 1856-1860. V první polovině 18. stol Čína 

tlačila na ukončení obchodu s opiem, což vedlo ke zničení britských beden s opiem v roce 1839. VB 

odpověděla útokem, což vedlo k ozbrojenému konfliktu mezi oběma zeměmi. V průběhu této války 

Britové získali rozsáhlá území a první válka skončila po 3 letech tzv. „Smlouvou Nanking“, na jejíchž 

základě připadl britům i Hong Kong, byl povolen volný obchod s Čínou a Čína musí začít platit válečné 

reparace. Druhá válka začala v roce 1856, pod záminkou uvěznění posádky britské obchodní lodi Arrow, 

která měla prošlou Britskou registraci za pašování soli. Konflikt rychle eskaloval ve druhou opiovou 

válku, do které se vložila francouzská armáda (ke konci války se přídalo i USA a Rusko). Čína prohrála i 

tuto válku a došlo k podpisu tzv. Tientsinšské smlouvy. Ta otevřela několik dalších čínských přístavů (a 

území) zahraničnímu obchodu, došlo k vytvoření ambasád VB, Francie, USA a Ruska v Číně a legalizaci 

obchodu s opiem (Pletcher, K., 2015) 

 

30 The International Opium Convention 
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morfinu a kokainu na mezinárodní úrovni. VB, která danou úmluvu podepsala, se 

zavázala omezit výrobu, obchod, distribuci a užívání těchto látek, vyjma použití 

k lékařským a vědeckým účelům. Výsledkem byl first Dangerous Drugs Act (DDA) 

z roku 1920 (BMA Board of Science, 2013: 87). 

Ještě před schválením DDA, během mobilizace se za první světové války v 

letech 1915-1916, objevily zprávy o užívání kokainu mezi vojáky, což mohlo být 

vnímáno jako kompromitující v očích veřejnosti. Z tohoto důvodu Armádní rada (Army 

Council) vydala v roce 1916 příkaz, který zakazoval nákup a prodej (či dar) kokainu 

vojákům, s výjimkou těch, kteří ho měli na lékařský předpis. Tento příkaz byl 

legislativně umocněn ve stejném roce na popud Ministerstva vnitra (Home Office), 

které vydalo „The Defence of the Realm Act 40B“ (DORA 40B). Tento dokument 

zajistil, že každý kromě lékařů, lékárníků a veterinářů, kdo prodává či daruje kokain, se 

dopouští přestupku. Kokain mohl být vydán pouze na lékařský předpis. Ministerstvo 

vnitra se tak stalo prvním výkonným orgánem, které spravovalo kontrolu drog (Ibid.: 

88). 

DDA z roku 1920 upevnilo pozici Ministerstva vnitra (Home Office) nad 

drogovou politikou. Na základě moralistického sentimentu byl tento zákon novelizován 

o tři roky později (tzv. Dangerous Drugs and Poisons Act), který poprvé představil 

trestně-právní přístup k drogám. Tato novela ukládala přísnější kontroly lékařů  

a lékárníků, vyšší tresty a pokuty s ohledem na jejich prodej a navyšovala pravomoc 

policie (Ibid.: 87-88). 

Vzhledem k nevyjasněným podmínkám předepisování léků a novým postihům, 

Ministerstvo vnitra požádalo Ministerstvo zdravotnictví o vytvoření expertní komise, 

která bude rozhodovat, za jakých okolností mohou být předepsány deriváty opia heroin 

a morfin. Tato komise (Departmental Committee on Morphine and Heroin Addiction) 

vytvořila dokument tzv. Rolleston report (podle svého předsedy Sira Humphrey 

Rollestona), který upevnila podmínky, za kterých je opakované předepisování opiátů 

některým pacientům považováno za léčbu (a nikoliv udržování závislosti). Takto vznikl 

takzvaný „britský systém“, v rámci kterého bylo trestné držení nebezpečných látek bez 

předpisu, zatímco užívání opiátů bylo legitimní součástí lékařské praxe. (Ibid.: 89). 

Po první světové válce docházelo ke kontrole obchodu s drogami i na 

mezinárodní úrovni. Liga národů (The League of Nations, předchůdce United Nations) 

představila druhou Ženevskou Úmluvu („Geneva Convention“) v roce 1925, které se 

účastnila i VB. Tento dokument  ukládal všem zúčastněným stranám povinnost 
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monitorovat spotřebu a obchod s drogami (opium, koka a jejich deriváty heroin, morfin 

a kokain) na svém území a svá zjištění publikovat v rámci výročních zpráv. Tato 

konvence poprvé přivedla mezinárodní pozornost na konopí a její kontrolu, což se 

odrazilo i ve VB. Ta ji v roce 1928 přidala na seznam kontrolovaných látek DDA  

(Ibid.: 89). 

„Britský systém“ se udržel až do 60. let, kdy se změnila demografie uživatelů 

heroinu a morfinu na předpis. Zatímco do té doby byli uživatelé především lidé střední 

vrstvy starší 30-ti let, v šedesátých letech populace uživatelů omládla. Tato kultura 

mladých uživatelů heroinu se nakonec dostala na vrchol agendy Ministerstva vnitra, 

které se rozhodlo jednat. Sestavilo mezirezortní komisi
31

, která označila užívání heroinu 

za významný a sociálně nebezpečný jev, který byl zapříčeněn přílišným předepisováním 

heroinu doktory. Tato komise doporučila nová omezení předepisování heroinu  

a kokainu, a vytvoření nových léčebných center pro léčbu závislosti (Ibid.: 90). Tato 

doporučení se stala součástí novely DDA z roku 1967 a zahrnovala vytvoření seznamu 

licencovaných doktorů Ministerstvem vnitra, kteří mohou heroin a kokain předepisovat 

a kteří byli většinou součástí nových léčebných center. Došlo také k vytvoření seznamu 

závislých uživatelů. Tato nová omezení vedla k nechuti lékařů předepisovat kokain  

a opiáty. Došlo k poklesu předpisování v průběhu 70. let a k přijetí léčby pomocí 

metadonu (o několik desítek let později; BMA Board of Science, 2013: 90).  

V 60. letech došlo k rozšíření dalších substancí mezi mladými lidmi, jako např. 

konopí, amfetaminu a LSD. Zatímco amfetamin začal být kontrolován už v roce 1964 

tzv. the Drugs Prevention of Misuse Act 7, konopí nabývalo na popularitě a 

kontrolováno nebyla. V reakci na to, Poradní komise Ministerstva vnitra (Home Office 

Advisory Committee) vydala v roce 1968 tzv. ‘Wootton Report’, ve kterém doporučila 

snížení trestních sazeb za držení psychoaktivních látek a snížení postihů pro obyčejné 

uživatele (Ibid.: 90-91). Podle Wootton Report vláda novelizovala DDA. 

V této době došlo ke schválení několika dokumentů, které jsou zakládající pro 

současný systém drogové kontroly. Jedním z nich je Jednotná úmluva o omamných 

látkách z roku 1961 a dalším je the Misuse of Drugs Act z roku 1971 (Ibid.: 95). 

                                            

31 Jedná se o druhou komisi v tomto roce. První komise Interdepartmental Committee on Drug Addiction 

se vyjádřila o problému užívání heroinu mezi mladými jako o problému, který není velký a proto netřeba 

na postupech popsaných v after the Rolleston Report nic měnit. Mediální zájem a nárůst důkazů o 

škodlivosti jevu vedl Ministerstvo vnitra k sestavení Second Interdepartmental Committee on Drug 

Addiction (BMA Board of Science, 2013: 90) 
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The Misuse of Drugs Act (MDA) představil současný systém klasifikace látek 

podle nebezpečnosti (A až C; podrobněji se věnuji v podkapitole Současný systém), 

v rámci kterého byly heroin a kokain klasifikovány jako nejvíce nebezpečné (typu A). 

Tento dokument vedl k vytvoření Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) 

porádního orgánu vlády. ACMD monitoruje situaci týkající se drog ve VB a zaměřuje 

se na problémy spojené se zneužíváním látek a způsoby, jak jejich zneužívání zamezit 

(Ibid.: 91).  

Další vývoj drogové politiky byl poznamenán „epidemií“ užívání heroinu  

v 80. letech a rozšířením povědomí o HIV a AIDS jako o problému veřejného zdraví 

(Ibid.: 91). 

Nárůst uživatelů heroinu, nárůst objemu zadrženého heroinu a mediální zájem  

o danou problematiku zajistily, že se tento problém dostal na špici vládní agendy. Vláda 

vytvořila první mezirezortní vládní strategii zabývající se užíváním drog „Tackling drug 

misuse“ v roce 1985 (Ibid.: 91). 

Ve stejné době ACMD vydala doporučení na způsob léčby drogové závislosti 

(„The Treatment and rehabilitation recommendation“ z roku 1982). V tomto dokumentu 

ACMD vnímalo problémové uživatele drog jako „heterogenní skupinu s širokým 

rozsahem problémů, které přesahují samotný problém užívání drog, a mezi které patří 

problémy sociální, ekonomické a zdravotní povahy“
32

 (Ibid.: 91). Klíčem k řešení 

drogového problému byl označen všeobecný lékař (a nikoliv specialista v rámci 

léčebného centra), který mohl pomoci s prevencí a léčbou užívání drog. Jako odpověď 

na toto doporučení Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo sociálních věcí („the 

Department of Health“ and „the Department of Social Security“) vydalo v roce 1984 

publikaci Guidelines of good clinical practice in the treatment of drug misuse
33

, která 

byla doručena do ordinace všem praktikujícím lékařům (BMA Board of Science, 2013: 

91-92). 

V pozdních 80. letech se HIV a AIDS stalo závažným problémem v oblasti 

veřejného zdraví, což zasáhlo do drogové politiky, jelikož lidé, kteří používali injekční 

stříkačky pro aplikaci drogy, byli vnímáni jako možní šiřitelé viru HIV prostřednictvím 

sdíleného využívání injekčních stříkaček. Z tohoto důvodu ACMD založilo AIDS and 

Drug Misuse Working Group. Výsledkem byla zpráva AIDS and drug misuse, která 

                                            

32 „a heterogeneous group with a range of problems beyond the use of a drug itself, encompassing social 

and economic as well as medical problems.“ (BMA Board of Science, 2013: 91) 

33 K její první revizi došlo až v roce 2007 14 (6) 
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jasně definovala, že virus HIV a jeho rozšíření představují velké (veřejné i individuální) 

zdravotní riziko. ACMD vnímalo, že pro prevenci epidemie HIV a AIDS bude nutné 

podpořit léčebné programy, které přilákají uživatele injekčních drog a které je podnítí  

k orálnímu podání a který bude stát na konceptu Minimalizace škod (Harm reduction). 

Tento plán byl podpořen vládou a došlo k implementaci konceptu Harm reduction. 

(Ibid.:91). 

Zmíněná zpráva byla aktualizovaná dokumentem nazvaným AIDS and drug 

misuse. Part 2, který se snažil zapojit všeobecné lékáře a psychiatry do pomoci o 

zvýšení zájmu  

o obecné zdraví drogových uživatelů. V této době byly implementovány programy 

výměny jehel, které byly považovány za nutné pro ochranu uživatelů před HIV epidemií 

(Ibid.: 92). 

V průběhu 80. let nárůstá počet rekreačního užití drog mezi mladými (MDMA, 

konopí, stimulanty apod.) a začíná nárůstat znepokojení ohledně možné spojitosti mezi 

užíváním drog a kriminalitou. Tento problém byl řešen v průběhu 90. let (Ibid.: 92). 

3.1.2 Vývoj drogových politik od roku 1990 

Počet pachatelů trestných činů a přestupků spojených s drogovou činností narostl 

z 24 tisíc v roce 1986 na 95 tisíc o deset let později, při čemž většina z nich byla spojena 

s držením konopí (Ibid.: 91). Na tento nárůst reagovala vláda v roce 1995 tím, že vydala 

svoji první drogovou strategii Tackling drugs together: a strategy for England  

1995-1998(Ibid.: 91), která měla za cíl zvýšení bezpečnosti a snížení rizika spojeného 

s užíváním drog na základě kombinace léčby drogové závislosti, prevence, vzdělání a 

„důrazného vymáhání práva“
34

 (Her Majesty’s Government (1995), nalezeno v BMA 

Board of Science, 2013: 91). Tato strategie udala směr i strategiím následujícím, jelikož 

koncipovala léčbu drogové závislosti jako způsob snižování kriminality. Tato strategie 

vedla k odklonu od konceptu Minimalizace škod, který byl trendem v předchozích 

letech. Mezi hlavní cíle nové strategie patřila léčba závislosti jako způsobu pomoci 

uživatelům k úplné abstinenci (Minimalizace škod byla stále součástí, jako druhotná 

priorita, která měla za cíl zabránit epidemii HIV, AIDS a dalším nemocem). Tato 

strategie kladla důraz na lokální úroveň, kde státní a neziskové sektory byly podpořeny 

ke spolupráci, a na oblasti sociální a zdravotní péče byly propojeny s kriminální justicí 

                                            

34 „vigorous law enforcement“. (Her Majesty’s Government (1995), nalezeno v BMA Board of Science, 

2013: 91) 
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(Ibid.: 91-92). Je třeba dodat, že se jedná o lokální strategii pouze pro Anglii, která 

ovšem vytvořila základy celonárodní strategii VB (tzn. Anglie, Skotsko, Wales, Severní 

Irsko), která byla vydána v podobném duchu až o tři roky později. V roce 1996 

Ministerstvo zdravotnictví („Department of Health“) přezkoumalo efektivitu služeb 

zabývající se léčbou drogové závislosti a ten způsob vedení drogové léčby posvětila 

jako efektivní. Na tomto základě vznikla celonárodní strategie Tackling drugs to build a 

better Britain vydaná v roce 1998 a platná do roku 2008 (Board of Science, 2013: 92). 

Zdůraznila léčbu drogové závislosti a odklonila se od systému užití trestního práva pro 

drogové uživatele
35

. Tato strategie se týkala především tzv. problémových uživatelů 

drog (Ibid.: 92). Na tomto základě vznikla v roce 2001 The National Treatment Agency 

(NTA; Národní agentura pro léčbu drogové závislosti) jako expertní orgán, který měl za 

cíl dohlížet na kvalitu, dostupnost a rozpočet drogové léčby
36

.  

V roce 2002 byla předešlá strategie novelizována v dokumentu Updated Drug 

strategy. Novela se soustředila především na nejnebezpečnější drogy (definované jako 

drogy klasifikované A podle The Misuse of Drugs Act 1971) a jejich uživatele, jejichž 

léčba se stala prioritní (Ibid.: 92). Ministerstvo vnitra převzalo odpovědnost za její 

implementaci, které se realizovala v kooperaci s Ministrestvem zdravotnictví  

a Ministerstvem školství („Department for Education and Skills - DfES). O dva roky 

později byla vydána navazující strategie Tackling drugs: changing lives, která 

zdůraznila vládní politiku pomoci na základě léčby drogové závislosti zejména 

pachatelům trestné činnosti (Ibid.: 92-93). Mezi další cíle patřila udržitelná politika, 

která by pomohla bývalým uživatelům drog se zpětnou integrací do společnosti na 

základě podpory v oblasti bydlení, vzdělávání, (re)kvalifikace a pomoci s hledáním 

práce (Ibid.: 93). 

V roce 2005 došlo k rozhodnutí Rady Evropské Unie 2005/387/JHA  

o ustanovení systému včasného varování (Early Warning System – EWS) před novými 

psychoaktivními látkami, které vedlo k vytvoření buňky EWS UK Focal Point pro VB 

(více v pokapitole Role Evropské Unie). 

Další strategie byla vydána v roce 2008 s názvem Drugs: protecting families and 

communities, která pokračovala v zaměření se na problematické uživatele a významné 

                                            

35 Příkladem je použítí alternativních trestů pro jedince odsouzené za činy spojené s užívání drog, jakým 

bylo testování na přítomnost drog, alternatvní zpsoby léčby (Drug Treatment and Testing Orders - 

DTTOs) a také zavádění služeb léby drogové závislosti do věznic.   

36  Počet lidí, kteří se stali součástí programu drogové léčby narostl ze 85 tisíc v letech 1998-1999 na více 

než 195 tisíc v letech 2006-2007. 23 (BMA Board of Science, 2013: 93) 
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spojení mezi drogami a kriminalitou. Soustředila se více na okolí uživatele, především 

děti a rodiny (Ibid.: 93). Všechny z těchto strategií (tj. Tackling drugs together:  

a strategy for England 1995-1998; Tackling drugs to build a better Britain; Tackling 

drugs: changing lives) se soutředily na koordinaci nevládního sektoru a komunit 

v procesu detekce, léčby a integrace drogových uživatelů (tzn. nejednalo se pouze  

o doménu specialistů v oblasti; BMA Board of Science, 2013: 93). 

V roce 2009 NTA změnila svoje zaměření ze snahy získat co nejvíce lidí pro 

léčbu na udržitelnou dlouhodobou abstinenci, která by byla podpořena individuálním 

přístupem k potřebám (bývalých) drogových uživatelů. Tato změna byla reflektována 

v následující vládní strategii Drug strategy 2010.Reducing demand, restricting supply, 

building recovery: supporting people to lead a drug free life. Politiky formulované 

v této strategii se již méně soustředily na propojení drog a kriminality a více na širší 

změnu v oblasti sociálních a ekonomických faktorů, které stojí za problematickým 

užíváním drog a alkoholu, a dosáhnutím úplné abstinence (Ibid.: 93). Strategie se 

soustředí na distribuci a prodej drog, které má za cíl nekompromisně snížit na národní  

i mezinárodní úrovni. Poslední změnou spojenou se strategií je decentralizace politik 

spojených se začleněním bývalých drogových uživatelů na lokální samosprávy. Tato 

strategie nahradila strategii z roku 2008 a je platná dodnes (EMCDDA, 2015). 

Vzhledem k rostoucímu výskytu užití drog a mediálnímu zájmu ohledně nových 

psychoaktivních látek bylo o rok později vytvořeno první veřejné politické rozhodnutí 

v této oblasti: na základě konzultace s ACMD, vláda VB představila nový způsob 

zákazu NPS. Zatímco až dosud byly zakazovány jednotlivé látky, nově se začaly 

zakazovat celé chemické skupiny nebo na základě vybraných charakteristik určité 

chemické skupiny, což mělo zamezit budoucí modifikaci užívaných látek 

(The New Psychoactive Substances Review Expert Panel, 2014: 19). 

Vzhledem k rostoucímu výskytu užití drog a mediálnímu zájmu o nové 

psychoaktivní látky byl v roce 2011 schválen Police Reform and Social Responsibility 

Act, který vytvořil systém dočasného zákazu prodeje vybraných podezřelých látek 

(Created a Temporary Class Drug Order – TCDO). Ten opravňoval Ministerstvo vnitra 

zakázat až po dobu jednoho roku látky, které by mohly být zneužívány. Během tohoto 

roku jsou látky zhodnoceny a případně zařazeny na seznam kontrolovaných látek 

(Police Reform and Social Responsibility Act 2011).  

Ve stejném roce Ministerstvo vnitra implementovalo The Forensic Early 

Warning Systém (FEWS), který se specializuje výhradně na detekci NPS v VB za 
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účelem rychlé legislativní reakce a výměnu informací vlastností nových látek 

(The New Psychoactive Substances Review Expert Panel, 2014: 19). 

Následující vládní dokument z roku 2012 Putting full recovery first, jak název 

napovídá, si dal za hlavní cíl vytvoření systému léčby drogové závislosti, který by vedl 

k úplné abstinenci (a nikoliv pouze k získání co nejvyššího počtu „pacientů“; BMA 

Board of Science, 2013: 93). Z tohoto důvodu byla ustanovena koordinační skupina 

pracující napříč jednotlivými ministerstvy („An Inter Ministerial Group on Drugs“). Ta 

měla za úkol dohlížet na implementaci této strategie. Současně s tím v dubnu 2013 byla 

NTA změněna na novou instituci Public Health England (PHE). Ta zaštiťuje proces 

léčby závislosti na drogách a alkoholu. PHE stojí na modelu „payment by results“. 

Model znamená, že agentury sociálních služeb jsou placeny na základě toho, zda 

(bývalí) drogoví uživatelé zůstávají v abstinenci, mají zaměstnání  

a neporušují zákon. V tomto modelu jsou lokální samosprávy a vlády podporovány 

k vytvoření struktur, které vytvoří systém léčby a pomoci (Ibid.: 93). Je třeba dodat, že 

se jedná o kontroverzní systém, který soudí profesionály na základě jednání pacientů  

a tím je (profesionály) nepřímo nabádá k nepřijímání problémových uživatelů do léčby 

(Ibid.: 94). 

V květnu 2012 vláda vydala Akční plán zabývající se Novými psychoaktivními 

látkami („Action Plan on New Psychoactive Substances“). Plán měl za cíl snížit 

poptávku na základě získání kvalitních informací a implementace informační kampaně, 

které zdůrazňují rizika užívání NPS společně se zvýšením kvality vzdělávání v oblasti 

drog. Plán vyzývá k akci vůči nabídce, která zahrnuje navýšení informovanosti o 

problému, vytvoření nového legislativního rámce a posílení globální spolupráce 

(EMCDDA, 2015).  

Na jeho základě došlo k informační kampani v létě 2013 („festival season“), 

která poukazovala na nebezpečí a škody způsobené užitím NPS. Kampaň byla cílená 

pouze na tu část populace, která o NPS ví a uvažuje o možném vyzkoušení. Tím se 

předešlo zvyšování povědomí o existenci NPS pro veřejnost. V roce 2012 vláda 

ustanovila webový portál FRANK (www.talktofrank.com), kde probíhá komunikace 

s mladými lidmi na témata související s nebezpečím NPS a kontrolovanými látkami na 

základě nejnovějších výzkumů a doporučení ACMD (The New Psychoactive 

Substances Review Expert Panel, 2014: 20). 

Posílení globální spolupráce byla zrealizována finanční podporou 

Mezinárodního poradenského systému časného varování (International Early Warning 

http://www.talktofrank.com/
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Advisory System) a mezinárodní platformy Sdílení informací („Exchange of data“) 

patřící pod The Commission for Narcotic Drugs (CND, orgán UNODC - The United 

Nations Office on  Drugs and Crime). Mezinárodní spolupráce probíhala na základě 

otevření debaty o regulaci mefedronu v členských státech EU (na základě doporučení 

WHO) a ohledně budoucnosti drogové kontroly v rámci EU a G8 (Ibid.:20). 

Ve stejném roce došlo k vytvoření The Drugs Early Warning System (DEWS), 

který funguje jako instituce agregující data o jednotlivých NPS a jejich škodlivosti na 

regionální, národní a mezinárodní úrovni. Systém je používán jako expertní poradní 

orgán ACMD, který pomáhá hodnotit látky a doporučuje, jestli mají být kontrolovány  

v rámci TCDO a Misuse of Drugs Act 1971 (Ibid.: 20). 

Bod akčního plánu týkající se změny legislativního systému byl zrealizován 

v září 2014, kdy Expertní Panel („The New Psychoactive Substances Review 

Expert Panel“) pověřený Ministerstvem vnitra publikovalo zprávu, která doporučovala 

několik možností řešení problémů asociovaných s NPS.  Zpráva navrhla několik 

možností legislativních změn (pět způsobů: „Analogue approach“, „Neurochemical 

approach“, „General prohibition on the distribution of non-controlled NPS approach“, 

„Full regulatory approach“, „Restricted availibility approach“; Ibid.:3-4).  

O půl roku později vydala vláda odpověď, ve které se závázala k tzv. General 

prohibition on the distribution of non-controlled NPS approach. V roce 2015 

představila Psychoactive Substance Bill  - zákon, který zakazuje jakékoliv NPS.  Tento 

zákon by měl kriminalizovat „produkci, prodej, nabídku prodeje či předání druhé osobě, 

držení za účelem předání druhé osobě nebo prodeje, importu a exportu psychoaktivní 

látky; tj. jakékoliv látky, které mají psychoaktivní účinky a jsou určeny ke  

konzumaci“
 37

 (Home Office, 2015). Tento zákon je zatím v projednávání. 

V současné době se projednávají doporučení tzv. Project NEPTUNE („Novel 

Psychoactive Treatment: UK Network”) pro britská zdravotnická zařízení a zařízení pro 

léčbu drogové závislosti, která by odpovídala na problém NPS. Hlavním cílem projektu 

je navýšení schopností lékařů v detekci, hodnocení a jednání s uživateli NPS (Ibid.: 20).  

3.2 Současný systém 

                                            

37 „produce, supply, offer to supply, possess with intent to supply, import or export psychoactive 

substances; that is, any substance intended for human consumption that is capable of producing a 

psychoactive effect.“ (Home Office, 2015) 
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3.2.1 Současná legislativa: The Misuse of Drugs Act 1971 

Zákon vytvořil ucelený rámec kontroly drog ve VB a dal vzniknout ACMD. 

Cílem je zamezit nelékařskému užití psychoaktivních látek, mezi které patří jak některé 

léky (společně s the Medicines Act), tak látky, které nemají žádné lékařské užití. Tento 

zákon udává, které látky jsou kontrolované a definuje trestné činy spojené s produkcí, 

jejich prodejem nebo distribucí, a zakazuje jejich držení (čímž se odlišuje od Medicines 

Act). Vymáhání tohoto zákona policií se děje na základě „opodstatněného podezření“ 

(„reasonable suspicion“) z překročení zákona (DrugScope, 2015).  

3.2.1.1 Třídy kontrolovaných látek  

MDA upravuje kontrolované substance. Od roku 2009 se na seznam dávají nejen 

jednotlivé substance, ale i obecná definice látek (tzv. „generic ban“). Rozšíření bylo 

zapříčiněno nárůstem NPS a generický zákaz umonuje kontrolovat všechny látky určité 

chemické třídy
38

(King, L.A. et al. 2012: 3). Ty rozděluje do tří tříd, dle jejich 

nebezpečnosti (čerpáno z DrugScope, 2015): 

 

Třída A (Class A; nejvíce nebezpečné) 

Ve třídě A lze nalézt látky jako kokain, crack, extáze (MDMA), heroin, LSD, 

metadon, metamfetamin, psilocin a psilocybin a kterékoliv látky třídy B užívány 

pomocí injekce. 

 

Třída B (Class B) 

Ve třídě B jsou zahrnuty amfetaminy, barbituráty, kodein, ketamin, konopí  

a deriváty katinonu (mefedron, methylon, methedron, MDPV apod.). 

 

Třída C (Class C; nejméně nebezpečné) 

Třída C zahrnuje anabolické steroidy, slabá sedativa, GBL, GHB, khat apod.  

 

Výjimky z tříd MDA 

                                            

38 Generický způsob znamená, že jsou zakázány psychoactivní látky, které sdílí podobné chemické jádro 

a podobnou variací jednotlivých prvků v rámci jedné molekuly. Často je tento způsob kontrastován s tzv. 

Analogovým systémem kontroly, která znamená, že jsou kotnrolovány látky, které jsou podobné a to, jak 

na základě jejich chemické struktury, tak na základě účinků. (King, L.A. et al. 2012: 3) 
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Zákon specifikuje výjimky z tohoto systému. Tyto látky mají svoje vlastní 

legislativní zázemí, které specifikuje povinnosti občanů v nakládání s nimi. Mezi 

výjimky patří: alkohol, GBL (gamma-Butyrolactone), Poppers, rozpouštědla (aerosoly, 

plyny, lepidla atd.), anabolické steroidy (komplikovaný status, spadají do třídy C), 

tabák, slabá sedativa (valium atd.; komplikovaný status, spadají do třídy C). 

3.2.1.2 Trestné činy a tresty 

Mezi trestné činy jsou dle MDA zahrnuty následující (čerpáno z DrugScope, 

2015):  

 Držení kontrolované látky. 

 Držení za účelem prodeje. 

 Produkce, výroba, pěstování a zpracování kontrolovaných látek. 

 Poskytování kontrolované látky druhé osobě.  

 Nabízení kontrolované látky druhé osobě. 

 Dovoz a vývoz kontrolovaných látek. 

 Poskytování prostoru k činnostem spojených s konzumací, produkcí a 

distribucí kontrolovaných látky.  

 Určité kontrolované látky jako amfetaminy, barbituráty, metadon, slabá 

sedativa nebo herion mohou být získány legitimní cestou na lékařský 

předpis. V takovém případě jejich držení není nelegální. 

Tresty za tyto činy se liší na základě několika faktorů. Prvním z nich je třída  

(A, B, C), ve které se látka nachází, a tresty se navyšují se vzrůstající nebezpečností 

látky. Druhým z nich je závažnost trestného činu a/nebo skutečnost, že pachatel spáchal 

stejný (nebo podobný) čin opakovaně. V tomto případě se rozděluje mezi tzv. 

„summary“ činy (méně závažné trestné činy, které byly spáchány poprvé; nižší sazba)  

a tzv. „on indictment“ činy, závažný a/nebo opakovaný trestný čin (vyšší sazba). Vliv 

těchto faktorů na výši trestů při držení, dodávání, produkci, distribuci a poskytování 

prostor pro tyto aktivity kontrolovaných látek lze nalézt v následující tabulce (Misuse of 

Drugs Act 1971 s 25, Schedule 4; obr. 4). 
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Obr. 4: Tresty v rámci MDA 

 

(zdroj: Misuse of Drugs Act 1971 s 25, Schedule 4; grafické zpracování autorka LN) 

3.2.1.3 Regulace 

Většina kontrolovaných látek má nějaká zdravotní nebo vědecká použití, 

z tohoto důvodu MDA může legitimizovat držení, produkci a nakládní s některými 

látkami. Tyto výjimky jsou specifikované v rámci MDA a rozděleny do pěti kategorií 

(1-5; čerpáno z DrugScope, 2015). 

 

Kategorie 1  

V  kategorii 1 jsou látky, které jsou vyhodnoceny jako nejnebezpečnější, a proto 

subjekty, které nakládají s látkami první kategorie, musejí mít speciální licenci 

Ministerstva vnitra. Tyto látky nejsou k dostání pro lékařské užití ani na lékařský 
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předpis (látky ze všech zbývajících kategorií jsou dostupné na základě lékařského 

předpisu). Mezi látky první kategorie patří např. LSD, MDMA, listy koky, syrové 

opium, psilocin (látky extrahováné z halucinogenních hub) nebo konopí.  

 

Kategorie 2 

Látky kategorie 2 jsou dostupné na lékařský předpis, který byl napsán 

praktikujícím lékařem. Z tohoto důvodu je legální jejich držení na předpis a nelegální 

bez předpisu. Látky v této kategorii jsou např. amfetaminy, kokain, dihydrokodein, 

Diconal, heroin, metadon, morfin, zpracované opium, petidin nebo Ritalin 

(metylfenidát).  

U těchto látek lékárny tvoří záznamy jejich uživatelů a předepisujících lékařů.  

 

Kategorie 3  

Látky kategorie 3 jsou přístupné pouze na lékařský předpis, ale nejsou o nich 

vedeny záznamy. Jedná se např. o barbituráty, flunitrazepam (Rohypnol) and 

temazepam.  

 

Kategorie 4 

Kategorie 4 je rozdělena na dvě podkategorie. První z nich je podkategorie pro 

slabá sedativa, jejichž držení bez lékařského předpisu je nyní nelegální z důvodu jejich 

reklasifikace. Druhou podkategorií jsou anabolické steroidy, které jsou dostupné i bez 

lékařského předpisu, ale je nelegální je dodávat dalším osobám. 

 

Kategorie 5  

Látky v kategorii 5 jsou látky s nejmenším nebezpečím zneužití. Jedná se o malé 

dávky zředěných přípravků (nemohou být podány nitrožilně), které mohou být 

zakoupeny v lékárně bez lékařského předpisu a jejich držení je beztrestné. Jakmile jsou 

zakoupené, je nelegální poskytování dalším osobám. Mezi látky této kategorie patří 

např. léky proti kašli, slabé léky proti bolesti apod. 

3.2.1.4 Vliv NPS: Dočasný zákaz prodeje nových látek (TCDO) 

Jak bylo zmíněno v předchozí části v rámci The Police Reform and Social 

Responsibility Act 2011 byl přidán dodatek k The Misuse of Drugs Act 1971, který se 

týkal dočasného zákazu prodeje vybraných látek („Temporary Class Drug Order“ - 
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TCDO). Toto nové opatření mělo za cíl urychlení legislativního procesu zákazu nově 

detekovaných látek tím, že opravňuje Ministerstvo vnitra dočasně zakázat některé látky 

po dobu jednoho roku.  

Nová látka musí splnit dvě podmínky pro to, aby byla zařazena na seznam 

dočasně zakázaných látek. Za prvé, nesmí již být zakázána v rámci MDA a za druhé, 

ACMD doporučuje zakázat danou látku s odůvodněním, že tato látka má vysoký 

potenciál ke zneužití a zároveň by její užívání mohlo vést k negativním dopadům na 

jednotlivce či společnost (Temporary Class Drugs, 2011: 1).  

Do 40 dnů od vydání nařízení (vydáno Ministerstevm vnitra) jej musí schválit 

parlament. Důležitý je v tomto ohledu „evidence-based approach“, který je 

implementován přímo v zákoně. Nejen zařazení látky na seznam TCDO, ale i její 

případné zařazení na seznam MDA se děje na základě konzultace s experty, na 

doporučení ACMD (Temporary Class Drugs, 2011: 1-2). 

Pro látky v módu dočasného zákazu je zakázáno veškeré nakládání
39

 s nimi jako 

s kontrolovanými látkami, vyjma držení. Za porušení zákazu jsou uděleny tresty, buď na 

základě souhrnného módu („summary“) 6 měsíců odnětí svobody a/nebo pokuta £5,000 

nebo na základě obžaloby („on indictment“) 14 let odnětí svobody a/nebo pokuta 

v jakékoli výši (Temporary Class Drugs, 2011: 1-2). 

3.2.2 Instituce drogové politiky ve VB 

Vláda Spojeného králoství Velké Británie a Severního Irska je zodpovědná za 

veškeré strategie spojené s drogovou politikou a jejich implementaci. V rámci vlády je 

za drogovu politiku zodpovědné Ministerstvo vnitra. Sekundární roli hraje také 

Ministerstvo zdravotnictví, se kterým Ministerstvo vnitra spolupracuje při tvorbě dílčích 

politik.  

Pod Ministerstvo vnitra spadá porádní orgání ACMD, jehož role je 

implementována přímo v zakoně MDA. ACMD poskytuje odborné poradenství 

v oblasti drogové problematiky. Přidání nových substancí na seznam kontrolovaných 

látek je podmíněno doporučením ACMD. Pod ACMD také spadá Working group on 

psychoactive substances, která byla vytvořená v roce 2009 na základě výzvy 

Ministerstva vnitra (ACMD, 2010). 

                                            

39 „unlawful importation, production and supply“ Temporary Class Drugs, 2011: 1-2 



46 
 

Dalšími důležitými orgány drogové politiky jsou jednotlivé parlamentní komise, 

výbory a expertní skupiny či panely. Role parlamentních výborů není primárně v oblasti 

legislativy
40

, ale jejich úkolem je také kontrolovat a dohlížet na činnost vlády. Jejich 

vliv na vládní činnost probíhá ve formě doporučení a v oblasti drogové politiky je jejich 

vliv značný a dlouhodobý (MacGregor S., 2012: 5). Nejvíce relevantní pro tuto práci je 

Home Affairs Select Committee (HASC), která dohlíží na politiky Ministerstva vnitra. 

Do oblasti drogové problematiky mohou zasahovat i jiné komise a výbory (např. Select 

Committee on Science and Technology. SCST).  Mezi parlamentní komise jsou také 

počítány tzv. All Party Parliamentary Groups (APPGs), které se soustředí na jeden 

specifický problém nebo téma. Pro tuto práci je důležitá jedna: „APPG on drug policy 

reform“, jejíž administrativní zázemí tvoří nevládní organizace DrugScope (MacGregor 

S., 2012: 7). 

Expertní skupiny i panely bývají sestavovány vládou nebo Ministerstvem vnitra 

za účelem řešení nějakého konkrétního problému a povětšinou jsou ustanoveny ad hoc. 

Pro nás důležitá je The New Psychoactive Substances Review Expert Panel ustanovený 

za účelem řešení problémus NPS.  

Poslední důležitou oblastí jsou nevládní organizace, které mohou působit buď 

jako externí experti konzultující s Ministerstvem vnitra, vládními výbory či ACMD 

nebo mohou působit jako advokační skupiny, ovlivňující veřejně politický diskurz.  

3.3 Role Evropské Unie  

Tato podkapitola se zabývá vlivem evropských drogových politik na VB, 

především s ohledem na problém NPS. Je třeba předeslat, že určité části této 

podkapitoly byly vytvořeny autorkou této DP Lucií Novotnou v rámci předmětu 

Evropský Integrační Process 2015, v seminární práci Ovlivnilo členství v EU způsob jak 

česká (proti)drogová politika řeší tzv. „legální opojení“?.  

Vliv EU na VB je v oblasti drogové politiky specifikován dvojí: malým vlivem 

Evropských politik na drogovou politiku ve VB a velkou angažovaností VB 

v evropských fórech zaměřených na kooperaci a velkým vlivem na způsob tvorby 

evropských politik. 

Jedním z důvodů malého vlivu evropských drogových politik na VB je 

rozhodnutí VB odstoupit nebo upravit určité zakládající dokumenty evropské intergace 

                                            

40 Při tvorbě nového zákona jsou v Poslanecké sněmovně (House of Commons) vždy sestavovány nové 

komise, které přestanou existovat, jakmile zákon v přijde v platnost nebo je zamítnut.  



47 
 

(např. Schengen accords, Economic and Monetary Union and the Charter of 

Fundamental Rights and Police and Judicial Cooperation; Standring, 2011: 48-49). Tyto 

úpravy vedly k vytvoření „dvourychlostní Evropy“
41

, v rámci, které si členské státy 

mohou zvolit úroveň integrace podle svých národních preferencí (Standring, 2011: 50). 

Dalším z důvodů malého vlivu EU na VB byla také skutečnost, že britská vláda 

se v evropské politice snažila sledovat především své zájmy. Na jednu stranu VB 

odmítla formální a institucionální nástroje evropských politik (Shengen apod.), ale na 

druhou stranu se aktivně snažila podpořit britské drogové politiky jako „nejlepší praxi“ 

pro EU a upevnit svůj vliv na jejich podobu. Již od 90. let se VB snažila nastavit pozici 

Evropských institucí především jako kooperační a zpravodajské, což se dělo na základě 

upevňování formálních a neformálních vztahů a aktivní participace v evropských fórech 

(Ibid.: 54) Před rokem 1992 byl tento vliv velice znatelný především v institucích 

zabývajících se drogovou politikou Pompidou Group (PG), TREVI and CELAD 

(Standring, 2011: 55). 

PG byla založena v roce 1971 jako víceoborová organizace, která se věnuje 

drogové problematice v oblasti zdraví a prevence společně s otázkami souvisejícími  

s vynucováním práva. Jejím nejvýznamnějším vlivem na drogovou politiku v EU bylo 

vytvoření fóra, kde se scházejí národní odborníci činnými v trestním řízení a kde si 

vyměňují své zkušenosti a znalosti. Tato skupina se stala základní organizací při tvorbě 

evropské drogové politiky a ve které se řešily způsoby sdílení informací, způsoby 

nastavení politik drogové kontroly a harmonizace s národní legislativou (Ibid.:86). 

Další je pracovní skupina TREVI. Ta se zabývala potíráním organizovaného 

zločinu a terorismu. Složena byla z národních expertů, kteří se setkávali jednou za půl 

roku. Tato skupina byla založena v roce 1975 a zanikla v roce 1993 (Standring, 2011: 

32). 

Další institucí je CELAD neboli European Committee to Combat Drugs. Ta byla 

založena v roce 1989 a jednalo se o evropské fórum národních drogových koordinátorů 

a Evropské komise. CELAD se zodpovídala Radě EU. Její funkce byla především 

koordinační. Tato skupina je zodpovědná za veškeré strategie EU a za vznik the 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) v roce 1995 

(Ibid.: 33). 

                                            

41 „two-speed Europe“ (Standring, 2011: 50) 
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 Vzhledem k faktu, že VB měla od roku 1971 p-oradní orgán s názvem Advisory 

Council on the Misuse of Drugs, který poskytuje relevantní vědecká data pro evidence–

based přístup k veřejné police, měla VB mnoho zkušeností s integrací vědeckého 

poznání v oblasti drogových politik a byla aktivně činná v EMCDDA již od jejího 

počátku (EMCDDA, 1997: 66, nalezeno v Standring, 2011: 58). Z tohoto důvodu měla 

VB velký vliv na podobu drogové politiky a roli EMCDDA v rámci EU. EMCDDA se 

stala centrálním orgánem, který vyhodnocuje data sbíraná lokálními buňkami a 

představuje stěžejní orgán pro evidence-based drogovou politiku (Standring, 2011: 59). 

Ve stejné době (jako EMCDDA) vznikl i Europol, který měl fungovat jako 

policejní výkonná složka.  Na evropské úrovni měla sbírat informace a vyhodnocovat je 

s ohledem na potírání kriminální činnosti, včetně obchodu s drogami (John and 

Maguire, 2004; Standring, 2011: 71). Tato role byla ovšem naplněná pouze částečně 

z důvodu nedůvěry členských států vůči této jednotce (Ibid.: 55). Europol se tak stal 

důležitou mezinárodní zpravodajskou organizací, jejíž role ještě narostla po roce 2006, 

kdy ustavila Organised Crime Threat Assessment (OCTA; Harfield, 2006; Ibid: 70). Do 

roku 2006 Europol tvořil výroční zprávy, které shrnovaly dění v oblasti potírání zločinu. 

OCTA byla nový nástroj, který představoval predikci do budoucna, stejně jako 

identifikaci možných hrozeb a doporučení Europolu i členským státům k jejich potírání 

(Ibid.: 70-71).  

Z hlediska obsahu je mezi členskými státy nejkontroverznější oblastí drogových 

politik přístup k užívání drog a drogovým uživatelům. Nejvyššího konsenzu bylo 

dosaženo v oblasti přístupu k výrobě a distribuci drog (Oostlander, 2001; nalezeno v 

Chatwin, C., 2004: 438). Například napříč Evropou byly zavedeny jednotné minimální 

sazby za distribuci drog (Chatwin, C., 2004: 438) a vysoká úroveň koordinace mezi 

policií, národními institucemi, evropskými expertními skupinami a Europolem 

(Macgregor, S. A M. Whiting, 2010: 65). Hlavními dokumenty, na které se prohibiční 

politiky EU odkazují, jsou úmluvy Spojených Národů (UN), ty potírají obchod 

s drogami a obsahují jejich výčet. Přesněji se jedná o Jednotnou úmluvu o omamných 

látkách z roku 1961, která v té době obsahovala 90 kontrolovaných substancí a o deset 

let později podepsanou Úmluvu o psychotropních látkách, která obsahovala dalších 30 

látek. Dnes každá z těchto dohod obsahuje více než 120 různých látek (Winstock, A. a 

B. Hughes, 2011: 1894). Všechny členské země mohou navíc kontrolovat i jiné 
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substance nebo větší množství než určené v Úmluvách (Ibid.: 1895)
42

. Dalšího 

legislativního konsenzu bylo dosaženo v oblasti implementace Early Warning System 

(EWS) jako způsobu sbírání a vyhodnocení informací, což je stěžejní role EU v drogové 

politice. 

S ohledem na drogovou problematiku má EU především informační  

a koordinační funkci a poradní povahu. Strategie představují rámec směřování, ale 

nepředkládají žádná konkrétní opatření. Totéž se týká problematiky NPS, u kterých je 

řešení značně decentralizováno. EU jej ponechává výhradně v kompetencích národních 

států, a to pouze s několika málo výjimkami. Jednou z nich je Joint Action on New 

Synthetic Drugs (JASD), druhou je Council Decision 2005/387/JHA. EU má 

koordinační funkci, která představuje rámec pro mezinárodní spolupráci při potírání 

obchodu s drogami. Je také nutné podotknout, že EU představuje expertní informační 

zázemí i pro problém NPS. 

Prvním závazným dokumentem dotýkajícím se problému NPS na Evropské 

úrovni byla Joint Action on New Synthetic Drugs (JASD) z roku 1997. Dokument se 

týkal výskytu výhradně syntetických látek, které v té době byli hlavními představiteli 

nově se objevujících psychoaktivních substancí (Nekola, M. a J. Moravek, 2015: 6). 

Tento dokument ustanovil EU Early Warning System (EWS; Rada EU, 2005: 32), 

mechanismus spravovaný EMCDDA, který upozorňuje na výskyt nových 

psychoaktivních látek na Evropském trhu (Winstock, A. a B. Hughes, 2011: 1895; 

EMCDDA, 2015; Council of the European Union, 2011: 32). Mechanismus byl ve VB 

implementován v roce 2005 ve znění následujícího dokumentu Rozhodnutí rady. 

Dalším dokumentem bylo Rozhodnutí Rady EU 2005/387/JHA, které bylo 

vydáno za účelem řešení problému nových psychoaktivních látek. Toto rozhodnutí, 

celým názvem Rozhodnutí Rady EU 2005/387/JHA o výměně informací, hodnocení 

rizika a kontrole nových psychoaktivních látek je dokumentem řešícím problematiku 

NPS v EU.
43

 

Dokument byl vydán na doporučení Komise OSN pro omamné látky (CND)  

a Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků (EMEA) a pozměňuje již 

zmíněný Early Warning Systém do současné podoby.  V rámci tohoto systému členský 

stát spolupracuje s národní informační jednotkou EWS (bunka sítě REITOX), 

EMCDDA a Europolem při ohlášení nově se vyskytující psychoaktivní látky. Ta se 

                                            

42 Všechny členské EU dohromady v současné době kontrolují více než 600 látek. 

43  nalezeno ve znění Rozhodnutí rady 2005/387/JVV 
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zodpovídá Radě EU, Evropské Komisi a EMEA
44

. Pokud je látka (syntetická či 

přírodní) vyhodnocena jako nebezpečná, může Rada EU i Evropská Komise podat 

podnět k jejímu zařazení na seznam mezinárodně kontrolovaných látek  

a na tomto základě je národním státům doporučeno upravit svou vnitřní legislativu 

v souladu s tímto zákazem (Rada EU, 2005: 36). Je ovšem třeba zmínit, že se nejedná  

o postup, který by byl EU využíván často z důvodu neefektivity způsobené délkou 

celého procesu (trvající minimálně jeden rok; Winstock, A. a B. Hughes, 2011: 1895). 

V období 2011-2013 Evropská rada uznala boj proti trhům spojených s novými 

psychoaktivními látkami jako jednu z hlavních priorit bezpečnostní politiky EU 

(Council of the European Union, 2011: 2) a v roce 2011 vydala Evropská Komise 

dokument Towards a stronger response on drugs, který se snaží o posílení Evropské 

legislativy v reakci na problém nových psychoaktivních látek. Jedním z hlavních cílů je 

zlepšení způsobů detekce výskytu, monitoringu a hodnocení nových látek 

prostřednictvím podpory forenzní analýzy či toxikologických studií. Dalším z cílů je 

rychlejší a efektivnější reakce na detekci nových substancí a to např. skrze dočasné 

zákazy všech nových látek, které by mohly způsobit jakoukoliv zdravotní újmu. 

Společně s tímto cílem dokument apeluje na nutnost lépe propojit zákony různých 

oblastí týkající se drogové problematiky, jako např. oblast kontroly drog a léčiv, 

bezpečnosti produktů a potravin, ochrany spotřebitele a další. Důležitým bodem je 

efektivnější reagování při výskytu nové psychoaktivní látky a aktivnější potírání 

obchodu s novými drogami (Ibid.: 3-4). 

Na základě zmíněných strategií nechala Rada EU v roce 2011 přezkoumat 

efektivitu rozhodnutí Rozhodnutí Rady EU 2005/387/JHA. Výsledkem byla Zpráva
45

, 

která  upozoruje na pomalou reakci EU při výskytu nových psychoaktivních látek.  Na 

tomto základě podal Evropský paralament a Rada návrh na jeho revizi („Návrh nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o nových psychoaktivních látkách“), který měl za cíl, 

celý proces urychlit. Tento návrh byl vládou VB odmítnut jako nevhodný rámec pro 

národní politiku VB (Home Office, 2014). 

V současné době je problém NPS již zakotven v Evropských strategiích  

(tj. Protidrogové strategii EU 2013-2020 i v současném Protidrogovém akčním plánu 

                                            

44 Členský stát v kooperaci s národní informační jednotkou Reitox podá veškeré dostupné informace o 

výskytu nové látky EMCCDA a Europolu, kteří předloží společnou zprávu Evropské radě, Evropské 

Komisi a EMEA. V této fázi může Evropská Rada požádat o zhodnocení zdravotních a společenských 

rizik Vědeckou komisi EMCCDA (která je složena z odborníků EMCCDA, Europolu, EMEA a dalších). 

45 Rada EU(2011) ZPRÁVA KOMISE o vyhodnocení fungování rozhodnutí Rady 2005/387/SVV 
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EU na období 2013-2016) a jedná se o důležitou prioritu Evropské drogové politiky. 

Tyto strategie ovšem nevymezují EU funkci výkonnou, ale pouze koordinační  

a s ohledem na sdílení informací a tvorby vědeckého zázemí pro národní politiky
46

.  

Nejdůležitější rolí EU je především její informační a koordinační funkce a je 

třeba zmínit, že EU má v oblasti drogových politik poradní povahu. Strategie  

i dokumenty představují jasný rámec směřování, ale nepředkládají žádná konkrétní 

opatření pro členské státy či pro Evropskou Unii samotnou. Ačkoliv je problém NPS 

vnímán jako závažný, v řešení je z velké části v kompetenci národních států. Je také 

nutné podotknout, že EU představuje expertní informační zázemí o drogové 

problematice a NPS na mezinárodní úrovni. 

 

 

  

                                            

46 Strategie 2013-2020 si určila tři hlavní cíle: (a) zvýšit koordinaci, (b) mezinárodní spolupráci a (c) 

podporu výzkumu, výměny informací, monitorování a hodnocení v oblasti poptávky a nabídky drog za 

účelem jejich snižování Protidrogové strategii EU 2013-2020. Úřední věstník Evropské Unie. C 402. Str. 

3. Část nabídky, distribuce a poptávky se týká nových psychoaktivních látek. Také strategie 32.6 apeluje 

na zvýšenou koordinaci a spolupráci členských států a orgánů a agentur EU včetně propagace a podpory 

„výzkumu, v oblasti nových psychoaktivních látek a zajistit spolupráci a koordinaci mezi příslušnými 

sítěmi na vnitrostátní a unijní úrovni s cílem zlepšit pochopení této problematiky.“ (Úřední věstník 

Evropské Unie, 2012: 10) 

Tyto cíle společně s cíli z dokumentu „Towards a stronger response on drugs“ jsou dále specifikovány v 

Protidrogovém akčním plánu 2013-2016 
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4. Kontext NPS 

Tato část se věnuje kontextu debaty týkající se NPS ve VB v letech 2000-2014. 

Kapitola chronologicky představí události a debaty v drogové veřejné politice ve VB, 

které mohly nějakým způsobem ovlivnit debatu ohledně NPS nebo byly její součástí. 

Tato část je rozdělena na kolik podkapitol. Nejprve se budu věnovat debatám ohledně 

klasifikace dvou látek, které významně ovlivnily dění v drogovém diskurzu ve VB: 

jedná se o MDMA a konopí. Následně se budu kontextu debaty ohledně NPS. 

4.1 Debaty ohledně klasifikace a kriminalizace známých látek 

Počátek těchto debat můžeme datovat do roku 2000, když se The Police 

Foundation (nevládní organizace) rozhodla prozkoumat účinnost a efektivitu The 

Misuse Of Drugs Act 1979. Výsledkem byla zpráva The Independent Report of the 

Independent Inquiry into the Misuse of Drugs Act 1971 (King, L., 2009: 127). Tato 

zpráva v sobě obsahovala mnoho různých doporučení a mezi nimi i změnu klasifikace 

extáze (v té době třída A) do třídy B a konopí (v té době třída B) do třídy C. Tyto změny 

byly sice vládou odmítnuty, ale zažehly debatu ohledně jejich možné reklasifikace 

(King, L., 2009: 127-128).   

 

Konopí 

V roce 2001 Ministerstvo vnitra oznámilo, že přesune konopí (a konopnou 

pryskyřici) do třídy C. Tento návrh byl podpořen ACMD (na základě doporučení z roku 

2002)
47

. Do doby než daný návrh vyšel v platnost (což se stalo v roce 2004), vláda 

schválila Criminal Justice Act 2003, který poprvé představil zahájení trestního řízení za 

držení látky třídy C a navýšil trest odnětí svobody. Držení konopí se stalo trestným 

činem, za který hrozí až 2-leté vězení a/nebo pokuta, a zároveň maximální délka odnětí 

svobody za předání druhé osobě se zvýšila z 5 na 14 let (King, L., 2009: 129). 

V roce 2005 ministerstvo požádalo ACMD, zdali přehodnotí své stanovisko 

týkající se konopí z roku 2002 na základě nových informací ohledně spojení užívání 

konopí a zhoršeného duševního zdraví. Zpráva ACMD vyšla v roce 2006 se stejným 

závěrem jako v roce 2002 (King, L., 2009: 130). 

                                            

47 Advisory Council on the Misuse of Drugs, The Classification of Cannabis under the Misuse of 

Drugs Act 1971 (128) 
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V roce 2007 Ministerstvo vnitra opět požádalo ACMD, zdali přehodnotí legální 

status konopí. V roce 2008 vyšla zpráva Classification of cannabis and public health. 

Tato zpráva poukázala na možné spojitosti mezi užíváním konopí a schizofrenií a nárůst 

v užití nových velice potentních konopných výrobků, které vedou k závislosti. Přesto 

ACMD doporučilo ponechání konopí v třídě C (King, L., 2009: 135). I přes toto 

doporučení vláda rozhodla, že konopné produkty mají být překlasifikovány do třídy B 

(King, L., 2009: 135-136), což nabylo účinnosti v roce 2009. 

 

MDMA 

V letech 2001-2002 se The Home Affairs Select Committee (HASC) rozhodla 

prověřit drogovou politiku VB. Vytvořila tak dokument The Government’s Drugs 

Policy: Is it Working vydaný v roce 2002, který, mimo jiné, doporučoval reklasifikaci 

MDMA z třídy A do třídy B
48

. Tento návrh byl vládou zcela odmítnut s tím, že extáze je 

látka, která může zabíjet v jakémkoliv množství (King, L., 2009: 129). 

V roce 2006 vláda pověřila Select Committee on Science and Technology 

(SCST), aby prověřila klasifikační systém (A, B a C) a také roli ACMD. Jejich zpráva 

Drug classification: making a hash of it? Zahrnovala mnoho doporučení a změn: kritika 

ACMD pro její neprůhlednost, kritika systému klasifikace ABC, který by byl, dle 

zprávy, efektivnější jako dvouúrovňový, kritika klasifikace psychoaktivních hub do 

třídy A a především doporučení prozkoumání legálního statusu extáze (MDMA; King, 

L., 2009: 132). K podobnému závěru došli i nezávislí experti ve spolupráci s ACMD (na 

základě zmíněného The Independent Report z roku 2000 a nového způsobu hodnocení 

škodlivosti nových látek doporučených EMCDDA), kteří vytvořili matici škodlivosti 

různých kontrolovaných i nekontrolovaných látek, která doporučovala reklasifikaci 

MDMA (King, L., 2009: 133-135).  

Na základě zmíněné zprávy SCST, ACMD znovu prověřila status extáze. 

ACMD z tohoto důvodu vytvořila novou zprávu, která doporučila vládě reklasifikaci 

extáze z třídy A do třídy B. (Advisory Council On The Misuse Of Drugs; 2009). 

Doporučení bylo zamítnuto a MDMA je klasifikována v třídě A. 

 

Skutečnost, že vláda jednala v rozporu s doporučením expertního poradního 

orgánu dvakrát v době jednoho roku, měla za následek, že se předseda ACMD David 

                                            

48 Tento dokument také doporučoval reklasifikaci konpí z třídy B do třídy C 
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Nutt ohradil vůči vládní drogové politice. Ministr vnitra  Alan Johnson jej obratem 

odvolal z funkce, což způsobilo rezignaci dalších 5 poradců působících v ACMD na 

konci roku 2009. V lednu následujícího roku byl na Nuttovo místo dosazen neurovědec 

Les Iverson, což nezabránilo dalším problémům. V březnu téhož roku z ACMD odešla 

Polly Taylor v reakci na vydání revidovaného „Code of Practice for Scientific Advisory 

Committees“, který podle jejího názoru, ohrožoval nezávislost expertů působících 

v poradních orgánech, a který vědce odrazuje od předkládání objektivních názorů ze 

strachu, aby nebyli v rozporu s vládní politikou (Johnson, A., 2010: 1319). 

Pro naši debatu je důležité, že se dané události odehrály v době, kdy na 

stránkách britského tisku docházelo k morální panice ohledně NPS mefedronu (viz 

níže). S touto látkou údajně souviselo až 25 úmrtí a ACMD zhodnotila, že její mediální 

známost navýšila její užívání. V polovině roku 2010 (jen několik měsíců po rezignaci 

Polly Taylor) vydala ACMD doporučení pro zařazení mefedronu jako drogy třídy B 

(společně s dalšími deriváty katinonu) v dokumentu Consideration of the cathinones 

(psychoaktivní látky v mefedronu jsou katinony). Po zveřejnění této zprávy rezignoval 

další člen ACMD Eric Carlin. Podle jeho názoru (publikováno v Johnson, A., 2010: 

1319) se rozhodování v oblasti politiky příliš zaměřuje na legální status drog  

a jejich chemické složení a málo na problémy spojené s veřejným zdravím a 

minimalizaci škod.  Dokument, který byl předložen vládě, doporučil zákaz mefedronu, 

ačkoliv v něm byly sporné důkazy o jeho škodlivosti i chybějící přímá příčinná 

souvislost s mefedronem a hlášenými úmrtími. Důvodem pro jeho vědeckou 

nedostatečnost, jak vysvětluje Carlin na svém blogu (podle Johnson, A., 2010: 1913), je, 

že nový předseda ACMD Les Iverson publikoval jen návrh daného doporučení, aby se 

stihlo vydat doporučení pro blížící se tiskovou konferenci Ministerstva vnitra (Johnson, 

A., 2010: 1913). Je třeba dodat, že tlak na rychlý zákaz Ministerstva vnitra mohl být 

zapříčiněn morální panikou ohledně mefedronu, která se objevoval na stránkách 

britských novin v listopadu 2009 až do jeho zákazu v roce 2010 (Forsyth, A. J. M,  

2012: 202).  

Morální panika začala smrtí 14-ti leté školačky z Brightonu, o které média 

referovala, že byla zapříčiněna novou drogou se jménem „mňau-mňau“ (mefedron). 

Následně se začaly v britských mediích objevovat články, které nesly znaky morální 

paniky: (1) Tyto příběhy zdůrazňovaly moralistický náboj při interpretaci individuálních 

příběhů bez ohledu na to, zdali se skutečně jedná o velké veřejné nebezpečí. Mefedron 

byl nazýván „Killer drug“ (Forsyth, A. J. M, 2012: 202) a spojován se smrtí 25 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Johnson
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uživatelů, ačkoliv přímá příčinná souvislost nebyla v odborné literatuře potvrzena 

(Morris, K., 2010: 1333). (2) Škody způsobené jejím uživatelům jsou stejného 

charakteru. Goode (2008; nalezeno v Forsyth, A. J. M, 2012: 199) poukazuje na to, že 

čím více bývají popsané škody stereotypní a děsivé, tím více veřejnost věří, že jsou 

pravdivé. Příkladem může být příběh muže, který si údajně po požití mefedronu utrhl 

vlastní šourek (publikováno v novinách The Sun, nalezeno Fleming 10/1). (3) Morální 

panika ohledně mefedronu byla v rétorice britského tisku spojena s novým jevem 

užívání internetu a jeho rizika.   

Je třeba dodat, že odborná literatura upozorňuje, že vedlejší efekt morální paniky 

bývá zvýšení povědomí o existenci dané drogy a zvýšení její konzumace (Forsyth, A. J. 

M, 2012: 199). Tato morální panika se odehrávala v době, kdy z ACMD odešlo 7 

poradců, včetně jejího předsedy Davida Nutta.  

Zajímavostí také je, že v den vyhlášení doporučení zákazu mefedronu  

a katinonů, byl vydán i další dokument ACMD Pathways to Problems, který analyzuje 

situaci ohledně nebezpečného užívání drog a ve kterém jsou i publikována doporučení 

řešení problémů s drogami u mladých lidí a volání pro revizi MDA 1971. Na tento 

dokument ovšem Ministerstvo vnitra neodpovědělo (Johnson, A., 2010: 1319). 

4.2 NPS ve Velké Británii 

Mezi nejvýznamnější NPS
49

, které se objevily ve VB jsou počítány následující
50

. 

 

Syntetické kanabinoidy 

Nejznámějším syntetickým kanabinoidem je produkt „Spice“, který se na trhu ve 

VB objevil již v roce 2004 a v roce 2009 byl identifikován ve 21 evropských zemích 

(Zawiska, J., 2011: 122; Dargan, 2010: 274). Mezi další syntetické kanabinoidy 

podobného složení patří produkty s názvy „Aroma”, “Chill out”, “Chill zone”, 

”Dream”, “Ex-ses”, “Fusion”, “K2”, “Magic Silver”, “Skunk”, “Scence”, “Scope”, 

“Sensation”, “Silent Black” a další (Zawiska, J., 2011: 122). Tyto látky byly ve VB 

zakázány v roce 2009, klasifikovány jako třída B. Poté se na trhu objevila nová třída 

syntetických kanabinoidů, která nespadala pod kanabinoidy zakázané v roce 2009 

                                            

49 Na britském trhu se každý rok objevuje několik látek různých tříd. Vybrala jsem pouze ty 

nejvýznamější, které se opakovaně objevovali v odborné literatuře.. 

50 vybráno z růzých zdrojů Zawiska (2011), Winstock et al (2010), UNDOC (2013), Ramsey et al. 

(2010), Griffin (2008), Dargan (2010), King, L. A. and A. T. Kicman, (2011) 

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2747979/Meow-meow-drug-teen-ripped-his-scrotum-off.html
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(prodávané pod názvem např. „Černá mamba“). Tyto látky byly zakázány v listopadu 

2012, klasifikovány jako třída B. 

Katinony  

Nejznámějším katinonem je látky mefedron (neboli M-CAT, mňau-mňau apod), 

ale patří mezi ně i jiné NPS jako například MDPV či nafyrone (neboli ‘NRG-1’; 

UNDOC, 2013: 2, Ramsey et al., 2010: 778). 

Mefedron se objevil ve VB již v roce 2006 (King, L. A. and A. T. Kicman, 2011: 

402) a je znám především díky morální panice, kterou vyvolal na stránkách britských 

novin v přelomu let 2009 a 2010 (viz předchozí podkapitola). Mefedron je také často 

označován jako nové MDMA. Generický zákaz všech katinonů začal platit ve VB 

v dubnu 2010 (Ramsey et al., 2010: 778) a s výjimkou nafyronu, jehož zákaz začal platit 

až v červenci 2010. 

 

Piperaziny 

Jedná se o látky prodávané jako extáze nebo jako náhražka MDMA, a to  

z důvodu podobných stimulačních účinků (King, L. A. and A. T. Kicman, 2011: 401). 

Mezi jeho nejznámější představitele patří benzylpiperazin (BZP) a 

chlorophenylpiperazine (mCPP; UNDOC, 2013: 2). 

Benzylpiperazine (BZP) byl látkou, kterou obsahoval produkt jménem „Bliss“ 

nebo „Charge“, které existovaly na trhu od roku 2001 (Atha M. J., 2001: 11) a jedná se 

o stimulaní drogu navyšující socializační schopnosti (Zawiska, J., 2011: 124). BZP a 

deriváty piperazinu jsou ve VB zakázané od roku 2009, spadají pod třídu C. 

 

Fenetylaminy 

Mezi tyto látky patří hormony (např. adrenalin), známé drogy (např. amfetamin, 

metamfetamin, meskalin). Mezi nejznámější NPS, které se objevily ve VB, patří 6-APB 

(a jeho deriváty prodávané jako tzv. „BenzoFury“) nebo NBOme.  

BenzoFury se na bristkém trhu objevil okolo roku 2010 a je znám pro jeho 

stimulační a socializační účinky, droga prodávaná jako „legální extáze“ (ACMD, 

2013a). Látky obsahující v tomto produkty začaly být kontrolovány podle TCDO 

v červnu 2013 a o rok později, v červnu 2014 byly zakázány jako třída B. 

NBOme se začalo objevovat na začátku roku 2013 jako silný halucinogen a 

v červnu stejného roku začal být kontrolován v rámci TCDO. O rok později byl zakázán 

a klasifikován jako třída A (ACMD, 2013b: 5). 
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Látky přírodního původu 

Mezi tyto látky patří například Šalvěj (halucinogenní), Khat (rostlina obsahující 

katinon s podobnými stimulačními účinky) nebo semena rostliny Argyreia nervosa 

(obsahujíc LSA – halucinogenní látku podobnou LSD; UNDOC, 2013: 2-3, Zawiska, J., 

2011: 124). Šalvěj je doposud legální ve VB. Khat byl zakázán v červenci 2013 a byl 

klasifikován jako třída C. Argyreia neboli „Hawaiian Baby Woodrose“ není 

kontrolován, ale látka LSA je zakázána ve VB od roku 1971 jako prekursor LSD a je 

klasifikována ve třídě A. 

 

Methoxetamin 

Tato látka je strukturou a účinky podobná ketaminu (zakázán v roce 2008) a 

PCP (zakázán v roce 1979). Methoxetamin je znám jako produkt „Mexxy“, na trhu se 

začal objevovat po roce 2009. 

V dubnu 2012 byl zakázán na základě TCDO a v únoru následujícího roku byl 

klasifikován do třídy B (ACMD, 2012). 

 

Další  

Jedná se o látky, které nepatří mezi tradiční NPS, ale v odborné literatuře se 

objevují v souvislosti s NPS.  

 

Ketamin 

Ketamin je anestetikum, které může mít stimulační účinky při užití v malých 

dávkách a může být halucinogenní v dávkách velkých (UNDOC, 2013: 2). Ketamin byl 

znám jako droga na britských trzích už v roce 2000 (Safer Caerphilly, 2001) a byl 

zakázán v roce 2008 jako droga třídy C.  

 

Oxybutyrát (GHB) 

Tato látka byla známa na evropských trzích už v roce 2000. V malých dávkách 

zvyšuje socializaci a navozuje pocity euforie. Původně se užívala jako anestetikum při 

operacích (Safer Caerphilly, 2001). GHB byla ve VB zakázána v roce 2003 jako droga 

třídy C. 
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γ-butyrolakton (GBL)  

GBL je látka, která má mnoho užití (např. je součástí rozpouštědel barev a laků), 

ovšem v případě jejího požití se v těle mění na GHB (Home office, 2009: 4). GBL byl 

ve VB zakázán v roce 2009 jako droga třídy C. 

 

4.3 Události ovlivnující debatu ohledně NPS 

Tato část má za cíl chronologicky srovnat veškeré události ovlivňující debatu 

ohledně NPS ve VB. Jedná se především o události, které byly představeny a vysvětleny 

v předchozích kapitolách. Celkový přehled je na obr. 5. 

 

Obr. 5 Celkový přehled událostí ovlivňujících debatu ohledně NPS ve VB 

Rok měsíc Událost další 

2003   GHB je zakázán Třída C 

2004   
Objevuje se syntetický 
kanabinoid "Spice" 

  

2005   

Vychází Rozhodnutí Rady EU 
2005/387/JHA o výměně 
informací, hodnocení rizika a 
kontrole nových psychoaktivních 
látek  

  

2006   Ketamin je zakázán Třída C 

2007   Objevuje se látka mefedron   

2009 

Květen 
Mininisterstvo vnitra si všímá 
trhu s NPS 

Ministryně vnitra Jacqui 
Smith poprvé upozorňuje 
ACMD na existenci trhu s 
NPS a žádá vytvoření 
přehledu doporučených 
opatření 

Říjen 
ACMD ustanovuje Pracovní 
skupinu zabývající se NPS 

  

Listopad 
Začíná morální panika ohledně 
mefedronu, která se táhlá 
britským tiskem do jeho zákazu 

Na stránkách tisku je 
referováno o smrti 
školačky z Brightonu 
zapříčiněné mefedronem.  

Prosinec 

Poprvé je užita obecná definice 
při kontrole: 

GBL a BZP (a jejich 
deriváty) jsou klasifikován 
jako třída C  

„Spice“ (a deriváty 
syntetických kanabinoidů) 
jsou klasifikovány jako 
třída B 

Šest poradců odchází z ACMD 
Včetně předsedy 
A.  Johnsona 
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2010 

Leden-
Březen  

Z ACMD odchází další 2 poradci 

P. Taylor (po vydání 
"Code of Practice") a E. 
Carlin (po vydání 
doporučení ACMD 
ohledně katinonů) 

Duben 
Mefedron a další katinony jsou 
zakázány 

 Třída B 

Červenec Nafyron je zakázán  Třída B 

2011 Listopad 

Je schválen dočasná třída 
zákazu určitých látek 
(Temporary Class Drug Order - 
TCDO)  

V rámci Police Reform 
and Social Responsibility 
Act 

2012 

Duben  
Methoxetamine je první látkou 
zakázanou pod TCDO 

TCDO 

Listopad 
Nové syntetické kanabinoidy 
(tzv. "černá mamba") jsou 
zakázány 

Třída B 

2013 

Únor Methoxetamin je zákázán Třída B 

Červen  

NBOMe a látky obsažené v 
produktu "BenzoFury" (včetně 
jejich derivátů) jsou dočasně 
zakázány 

TCDO 

Červenec  Khat je zakázán Třída C 

2014 

Červen 

NBOMe a jeho deriváty jsou 
zakázány 

Třída A 

"Benzo Fury" a jeho deriváty 
jsou zakázány 

Třída B 

Září  

Vychází "New Psychoactive 
Substance Review" publikované 
Expertním panelem pověřeným 
Ministerstvem vnitra 

Obsahuje přehled 
doporučení k řešení 
problému NPS 

Říjen 
Vychází odpověď vlády na NPS 
review 

Vláda oznamuje, že se 
pokusí implementovat 
zákaz všech 
nekontrolovaných 
psychoaktivních látek ve 
VB 

2015 Květen 
Ministerstvo vnitra oznamuje, že 
se pokusí prosadit Psychoactive 
Substances Bill 

Zákon zakazující všechny 
nekontrolované 
psychoaktivní látky ve VB 

(zdroj: autorka LN) 
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5. Analýza 

Tato část se věnuje výsledkům analýzy a je členěna na části podle jednotlivých 

identifikovaných rámců a závěrů. V analýze jsem identifikovala čtyři rámce: 

Roztříštěný (1), Prohibiční (2), Regulační (3) a Nestrukturovaný (4).  

Sebrané dokumenty byly rozstříděny podle roku vydání, což mi umožnilo 

zachytit případné změny v kontextu. Po roztřídění byly dokumenty analyzovány na 

základě technik zmíněných v kapitole s názvem Metodologie. V jednotlivých 

dokumentech byly identifikovány vybrané kategorie. Následně jsem přistoupila k druhé 

části analýzy, kdy jsem jednotlivé kategorie propojila na základě podobnosti výroků. 

V průběhu této části analýzy byly dokumenty označeny tak, aby bylo jasné, který rámec 

byl v nich identifikován.  

V průběhu analýzy se objevily určité pasáže a dokumenty, které měly potenciál 

zformovat ještě jeden další rámec, ale kvůli jejich malé četnosti jsem ho nakonec 

nezařadila.  Jednalo se o dokumenty, které odkazovaly na důležitost prevence založené 

na poskytování kvalitních informací o NPS. Objevily se také určité ambivalentní 

dokumenty, které svou povahou měly aspekty více rámců. Dokumenty jsem označila 

v rámci odpovídajících rámců a více se jim budu věnovat následujících podkapitolách. 

Celkový přehled dokumentů i s identifikovanými rámci lze nalézt v příloze. 

5.1 Roztříštěný rámec 

První rámec nese název „Roztříštěný“, protože nevnímá problém NPS jako 

problém celistvý. Rámec vnímá nově se objevující látky jako jednotlivé nepropojené 

případy. Mnoho aspektů rámce se odvíjí od látky samotné a její vlastní sociální 

konstrukce. Celkový přehled rámce lze nalézt na obr. 6. 

Roztříštěný rámec vychází z tradičního, prohibičního systému kontroly drog, 

přičemž některé drogy jsou vnímány jako škodlivé. Ty je nutné zakázat a postihovat 

jejich výrobu, distribuci, prodej či držení. Škodlivost jednotlivých látek se odvíjí jednak 

od odborného odhadu zdravotních a sociálních rizik, jednak od vlastní sociální 

konstrukce látek. Příkladem může být alkohol, který je vyhodnocen jako velice 

škodlivý, ačkoliv jeho stupeň kontroly ve VB (a v celé Evropě) nepřipomíná prohibiční 

politiky vůči škodlivým drogám. Děje se tak díky tomu, že jeho konzumace je součástí 

evropské kultury a alkohol je vnímán pozitivně. Dalším příkladem může být mefedron, 

který patří mezi první významné NPS. Jeho sociální konstrukce byla negativní (stal se 
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předmětem morální paniky) a stal se předmětem kontroverze v ACMD (velký tlak na 

jeho zakázání). 

Odborný odhad rizika v případě VB vychází z posouzení ACMD, které je ve VB 

zakotveno v zákoně MDA 1971
51

.   

Do roku 2008 většina aktérů vnímala nově se objevující látky jako součást praxe 

stávajícího systému kontroly. Rok 2008 je zlomový, jelikož Ministerstvo vnitra poprvé 

poukazuje na problém NPS (v dopise ACMD viz kapitola Kontext). Je teba dodat, že 

problém nově se objevujících látek existoval již před rokem 2008. Neoznačoval však 

inovativní nekriminalizovaný trh s psychoaktivními látkami, nýbrž „pouze“ nově se 

objevující jednotlivé látky.  

 

Obr. 6 Roztříštěný rámec 

Schéma rámce 

Obecné Popis 

Jméno rámce Roztříštěný/Fragmented 

Sponzoři rámce 

Všichni aktéři do roku 2008 vyjma Office of Science 

and Technology a nevládní organizaceTransform. Po 

roce 2008 je existence sponzorů tohoto rámce 

diskutabilní. 

Kategorie Popis 

Problém 

Každá nová látka představuje nový problém k řešení. 

S každou látkou je spojena její vlastní sociální 

konstrukce i úroveň škodlivosti; V tomto rámci 

neexistuje problém NPS jako ucelený problém hodný 

řešení, ale několik nových látek objevujících se na 

drogovém trhu.  

Poškozená strana Záleží na látce 

Příčina Záleží na látce 

Morální soud/hodnotová 

východiska 

Vychází z tradičního prohibičního modelu drogové 

politiky.  

Řešení 
Vytvořit odhad rizika nové látky a podle výsledku ji 

kontrolovat nebo ne. 

 (Zdroj: Autorka LN)  

 

Po roce 2008 je tento rámec posunutý na okraj veřejně politického diskurzu a na 

rozdíl od zbývajících tří rámců (Regulační, Nestrukturovaný a Prohibiční) se nesnaží 

řešit NPS jako vlastní problém na základě změny systému kontroly. Ráda bych 

                                            

51 Jedná se pouze o doporučení, vláda se jím nemusí držet. 
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zdůraznila, že problém nastavení systému kontroly mohl být diskutován i před rokem 

2008, ale analýza se soustředila výhradně na problém NPS. Znaky jiného rámce se před 

rokem 2008 objevují pouze u nevládní organizace Transform (kriticky hodnotila celé 

nastavení systému kontroly a NPS pro ně představovala okno příležitosti; viz Regulační 

rámec) a Office of Science and Technology (predikovalo existenci NPS  

a problému, který představuje; viz Nestrukturovaný rámec).  

Po roce 2008 se většinou tento rámec objevoval pouze v několika dokumentech, 

které referovaly o jednotlivých NPS bez návaznosti nebo odkazu k NPS jako vlastnímu 

problému. Většinou byla daná látka zmíněná jako součást problematiky NPS, ale ostatní 

pasáže se věnovaly výhradně vlastní látce nebo skupině látek a již se nezaobíraly 

problémem NPS. 

Do tohoto rámce jsem v průběhu analýzy zařadila odhady rizika jednotlivých 

nových látek publikované ACMD a odpovědi Ministerstva vnitra (po roce 2008). Je 

třeba dodat, že součástí kultury interakce mezi ACMD a Ministerstvem vnitra je, že 

ACMD poskytuje tyto odhady jako odpovědi na žádosti Ministerstva vnitra. V těchto 

odpovědích se drží výhradně dotázaného tématu a proto ACMD nemůže odkazovat na 

problém NPS v odhadu rizika látky. Stejné platí pro reakci Ministerstva. Z tohoto 

důvodu nejde o sponzory, ale o aktéry pohybující se v mezích dané instituce. 

 

The Misuse of Drugs Act 1971 (neboli “the 1971 Act”) kontroluje látky, které 

jsou „nebezpečné nebo jinak škodlivé“ na základě třístupňového systému klasifikace (A, 

B a C). Třístupový systém tvoří rámec, podle kterého kriminální postihy odpovídají 

škodám, které látka způsobuje nebo může způsobit, pokud je zneužívána, a typu 

nezákonné činnosti prováděné v souvislosti s danou látkou.“
52

 (Home office, 2009: 3) 

 

Do rámce jsem také zařadila dokumenty věnující se prevenci, které zmiňují 

pouze jednotlivé NPS. Jedná se pouze o dílčí dokumenty, které nepředstavují žádná 

řešení ani hodnotová východiska a nelze je plně identifikovat jako sponzory daného 

rámce.  

                                            

52 „The Misuse of Drugs Act 1971 (“the 1971 Act”) controls drugs that are “dangerous or otherwise 

harmful” under a 3-tier system of classification (A, B and C) which provides a framework within which 

criminal penalties are set with reference to the harm a drug has or is capable of having when misused and 

the type of illegal activity undertaken in regard to that drug.“ (Home office, 2009: 3) 
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Z výše uvedených důvodů jsem do tabulky zapsala sponzory po roce 2008 jako 

diskutabilní. 

Vzhledem ke komplexnosti Roztříštěného rámce se mi nepodařilo identifikovat 

poškozenou stranu ani příčinu problému. Každá nová látka má vlastní sociální 

konstrukci a její škodlivost je vyhodnocena jinak.  

Hodnotovým východiskem je Roztříštěného rámce tradiční prohibiční systém 

kontroly drog, který zakazuje škodlivé drogy. Sponzoři tohoto rámce se pohybují 

v mezích prohibičního systému kontroly drog, a jelikož jej nekriticky přijímají, zařadila 

jsem prohibiční systém jako hodnotové východisko.  

Řešením, které tento rámec překládá, je tvořit odhad rizika nové látky a podle 

výsledku ji kontrolovat nebo ne. Což znamená, pokračovat v současném nastavení 

systému a neřešit tak samotný problém NPS. 

5.2 Prohibiční rámec  

Druhý rámec vychází z tradičního prohibičního systému kontroly, ačkoliv jej 

nepředpokládá (jako Roztříštěný rámec), nýbrž se snaží jej přizpůsobit pro problém 

NPS. Výsledkem je zvýšený tlak a zdůraznění prohibičních politik, které hledají nové 

nástroje, jak NPS zakázat. Celkový přehled lze nalézt na obr. 7. Rámec vnímá NPS jako 

velkou hrozbu pro veřejné zdraví a bezpečí. 

 

„Vláda si je vědoma objevující se hrozby ‚legálních opojení‘, u kterých by 

nemělo být předpokládáno, že je bezpečné nebo legální“
53

(Government UK, 2013a: 1) 

 

Veřejné zdraví a bezpečí je zajištěno, podle Prohibičního rámce, pokud dané 

látky ve společnosti nejsou a nikdo je neužívá. To je jeho hlavním cílem (tzv. „drug-free 

society“). Proto tento rámec navrhuje řešení, jakým je aplikace nových prohibičních 

nástrojů (aby NPS neexistovaly). Prevence je založená na zdůraznění rizik a nebezpečí, 

která se vážou s jejich užíváním či držením (odradit uživatele od jejich užití pomocí 

strachu z následků). Poškozenou stranou je právě společnost, ve které NPS (a ostatní 

drogy) existují. 

 

                                            

53 „The government is alive to the emerging threat of ‘legal highs’, which should not be assumed to be 

safe or legal.“ (Government UK, 2013: 1) 
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„Ministr pro prevenci kriminality James Brokenshire řekl: ‚Jsem hluboce 

znepokojen užíváním potenciálně nebezpečných "legálních opojení" a chci, aby byly 

postaveny mimo zákon co nejdříve. [...] Také bych chtěl poslat jasnou zprávu každému, 

kdo uvažujete o koupi "legálních opojení“ - jen proto, že jsou inzerovány jako "legální", 

neznamená, že jsou bezpečné a nemusí být legální '"
54

 (Government UK, 2010a: 1) 

 

Silným sponzorem je Vláda VB a Ministerstvo vnitra, proto rámec nabízí celou 

škálu řešení, z nichž některé byly aplikovány.  Mezi jednotlivými nástroji, které se 

objevují, je: Obecná definice kontrolovaných látek, Analogový systém kontroly (i přes 

doporučení ACMD nebyl schválen), Zákaz všech psychoaktivních látek na území VB, 

TCDO nebo intervence vůči prodejcům NPS na lokální úrovni a další.  

 

"Dočasný zákaz nám umožňuje jednat okamžitým odebráním nových látek z trhu 

a pomáhá nám vypořádat se s bezohlednými drogovými dealery, kteří se snaží obejít 

zákon tím, že prodávají nebezpečné látky mladým lidem."
55

 (Government UK. 2010b: 2) 

 

Obr. 7 Prohibiční rámec 

Schéma rámce 

Obecné Popis 

Jméno rámce Prohibiční/Prohibitive 

Sponzoři rámce 

Vláda VB, Ministerstvo vnitra, The New 

Psychoactive Substances Review Expert Panel, 

Skotská vláda, ACMD 

Kategorie Popis 

Problém Narušení veřejného zdraví a veřejného bezpečí.  

Poškozená strana Společnost jako celek 

Příčina Trh s NPS a lidé v něm činní 

Morální soud/hodnotová 

východiska 
Zásada předběžné opatrnosti 

                                            

54 „Minister for crime prevention James Brokenshire said: ‘I am deeply concerned about the use of this 

potentially dangerous “legal high” and I want to make it illegal as soon as possible. […] I also want to 

send a clear message to anyone considering buying a “legal high” - just because they are advertised as 

“legal” does not mean that they are safe and they may not be legal.’“ (Government UK, 2010a: 1) 

55 „The temporary ban allows us to act straight away to stop new substances gaining a foothold in the 

market and help us tackle unscrupulous drug dealers trying to get round the law by peddling dangerous 

chemicals to young people.“ (Government UK. 2010b: 2) 
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Řešení 

Nové modely kontroly, které by dokázaly zakázat 

NPS co nejrychleji (nejlépe dříve než se objeví). Řešit 

problém NPS pomocí nových nástrojů prohibice. 

Prevence odrazující uživatele na základě informování 

o rizikách a následcích (založená na strachu) 

(zdroj: Autorka LN) 

 

Důraz na prohibiční politiky, podle tohoto rámce, nefunguje pouze jako potírání 

nových drog, ale mají i odrazující charakter a funguje jako prevence vůči lidem, kteří by 

mohli chtít s nimi obchodovat. 

 

"Za účelem lokálního boje proti NPS a vyslání jasného signálu, že obchod s NPS 

není přijatelný ve Velké Británii, Ministerstvo vnitra rovněž zveřejnilo pokyny [...],  

které stanoví řadu možností dostupných lokálním správním orgánům, které řeší problém 

head shopů v jejich oblasti." 
56

 (Government UK. 2013b: 3) 

 

Prevence, představená v tomto rámci, odkazuje na zdůraznování rizik 

spojených s NPS:  

 

"Některé z těchto látek jsou tak nové, že kdokoli se rozhodne je užít, hraje 

ruskou ruletu s vlastním zdravím. A pokud budete přistiženi při prodeji nebo jejich 

koupi, můžete čelit zatčení a trestnímu stíhání."
57

 (Government UK. 2011a: 1) 

 

Hlavním důvodem pro prevenci, která je založená na tomto přístupu, je 

„navýšení osobní odpovědnosti za rozhodnutí“ užít danou látku. A to tím, že budou 

„zdůrazněna potenciální rizika a škody spojené s užíváním těchtore látek“ (NPS; 

Government UK, 2012: 14). V tomto rámci prevence znamená plošné zdůraznění rizik 

a škod všech NPS. Prevence znamená, že zdůraznění rizik by mělo potenciální 

                                            

56 „In order to tackle NPS dealing locally and send a clear message that dealing in NPS is not acceptable 

in the UK, the Home Office has also published guidance […] setting out the range of options available for 

local authorities to address the issue of head shops in their area.“ (Government UK. 2013b: 3) 

57 „Some of these substances are so novel anyone taking them is playing Russian roulette with their 

health. And if you are caught selling or buying them you could face arrest and prosecution.“ (Government 

UK. 2011a: 1) 
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uživatele odradit, jelikož budou mít strach o své zdraví (nebo strach z případného 

trestního stíhání
58

). 

 

"Koaliční vláda je odhodlána zakročit proti bezohlednému obchodování 

s takzvaným ‚legálním opojením‘, které tragicky stálo život mnoho mladých lidí v naší 

zemi. 

Přestože je prodáváno jako legální alternativa zakázaných drog, uživatelé si nemohou 

být jisti, co [legální opojení] obsahuje a jaký dopad bude mít na jejich zdraví. Dokonce 

si ani nemohou být jisti, zda je legální. "
59

 (Government UK. 2013c: 1) 

 

Důležitým specifikem rámce je, že se snaží přizpůsobit současný systém 

kontroly pro potřeby problému NPS. Rámec vnímá prohibiční systém kontroly drog 

(pocházející ve VB ze 70. Let) jako adekvátní nástroj pro potírání NPS. Rámec tak 

nereflektuje a neproblematizuje současný systém kontroly drog (na rozdíl od 

Nestrukturovaného či Regulačního rámce).  

 

"Součástí výzvy [NPS] je porozumění rozsahu problému - dostupnost, užívání a 

škody spojené s novými psychoaktivními látkami – na základě nově vznikajících 

datových zdrojů. Koaliční vláda byla velmi aktivní v reakci na tento problém. I nadále 

budeme vyvíjet úsilí [k řešení NPS] pomocí stávajícího legislativního režimu. Naše 

legislativa kontroly drog, britský Misuse of Drugs Act z roku 1971, je a zůstane klíčem 

k potírání činnosti dodavatelů nejvíce škodlivých látek "
60

 (Government UK, 2014a: 3) 

 

Kromě dvou zmíněných výrazných sponzorů (Vláda VB a Ministerstvo vnitra) 

je rámec sponzorován také ACMD, The New Psychoactive Substances Review Expert 

                                            

58 Je třeba podoknout, že za NPS nelze nikho trestně stíhat, protože dané látky nejsou kontrolované. 

Vláda pravděpodobně odkazuje na výzkumy (např. Ramsey, 2010), které zjistili, že některé produkty NPS 

obsahují kontrolované látky. 

59 „The coalition government is determined to clamp down on the reckless trade in so-called ‘legal 

highs’, which has tragically already claimed the lives of far too many young people in our country. 

Despite being marketed as legal alternatives to banned drugs, users cannot be sure of what they contain 

and the impact they will have on their health. Nor can they even be sure that they are legal.“ (Government 

UK. 2013c: 1) 

60 „This challenge includes understanding the scale of the issue – the availability, use and harms of new 

psychoactive substances – through emerging data. The Coalition Government has been extremely active 

in responding to this challenge. We continue to make strenuous efforts within the current legislative 

regime. Our drug control legislation, the UK’s Misuse of Drugs Act 1971, is and will remain key to our 

ability to disrupt the activities of those supplying the most harmful substances“ (Government UK, 2014a: 

3) 
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Panel (NPSREP), Skotskou vládou. V průběhu analýzy byla do tohoto rámce počítána 

také Students for Sensible Drug Policy UK. 

Expertní panel (NPSREP) byl zařazen do daného rámce z několika důvodů. 

Prvním z nich je, že expertní panel publikoval dokument věnovaný vytvoření seznamu 

možných doporučení. Z nich 3 z 5 navrhují způsob kontroly na základě nového popisu 

kontrolovaných látek.  Ostatní dvě zachovávají současný systém vůči již existujícím 

látkám a zároveň vytváří nový trh, který bude regulován na základě ochrany 

spotřebitele. V obou případech jde o prodloužení současného zákona. Druhým 

důvodem jsou pasáže z uvedeného dokumentu, které kriticky hodnotí způsoby 

hodnocení spotřebitele, ze kterých je jasný primární cíl a nalézt politiku, která se snaží 

trh s NPS zakázat. 

 

"Také došlo k návrhům použít legislativu o ochraně spotřebitele. To se ukázalo 

jako problematické, protože základním cílem právních předpisů na ochranu 

spotřebitele je vytvoření lépe regulovaných trhů a nikoli odstavení daného sektoru 

trhu."
61

 (The New Psychoactive Substances Review Expert Panel, 2014: 20) 

 

Třetím důvodem je skutečnost, že panel doporučil zákaz distribuce všech 

psychoaktivních látek, pro který se vláda rozhodla
62

. 

 

"S ohledem na možnosti a rizika použití přístupu obecného zákazu distribuce 

NPS ve Velké Británii komise doporučuje, aby vláda přijala tento přístup."
63

 

(The New Psychoactive Substances Review Expert Panel, 2014: 57) 

 

Dalším sponzorem je Skotská vláda. Ta přijala nastavení drogové politiky 

podle vlády VB a aplikovala jej na území Skotska. 

 

                                            

61 „There has been a focus to date on using consumer protection legislation. This has proved problematic 

because the underlying objective behind consumer protection legislation is to create better regulated mark

ets, rather than to shut down a certain sector of the market.“ 

(The New Psychoactive Substances Review Expert Panel, 2014: 20) 

62 Vláda si jej nejen vybrala, ale také rozšířila. Psychoactive Substance Bill zakazuje nejen distribuci 

všech psychoaktivních látek, ale také jejich držení, dodání, prodej a výrobu. 

63„Taking into account the opportunities and risks of applying the general prohibition on  distribution of 

NPS approach in the UK, the Panel recommends that the Government take forward this approach“ 

(The New Psychoactive Substances Review Expert Panel, 2014: 57) 
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"Zatímco zákaz těchto látek [NPS] je věcí Westminsteru, jsme rozhodnuti, 

jako součást naší strategie ‘Road to Recovery’, udělat vše, co je v našich silách, 

abychom omezili přístup k těmto drogám a zároveň vzdělali lidi o nebezpečích jejich 

použití. "
64

 (The Scottish Government, 2014: 2) 

 

ACMD bylo zařazeno jako sponzor rámce. Jeho doporučení se pohybovalo 

v rámci současného prohibičního modelu (TCDO, analogový způsob kontroly). 

Podobně jako NPSREP také ACMD odkazovalo na jiné systémy kontroly drog, ale 

nezvažovalo je jako reálnou možnost.  

 

"Les Iversen, předseda ACMD, řekl: ‚Lidé by neměli mít žádné iluze, že tyto 

látky prodávané jako takzvané "legální opojení" mohou způsobovat vážná poškození 

zdraví a v některých případech i smrt. [...] Spojené království  ukazuje cestu [jako tento 

problém řešit] pomocí obecných definic, které zakazují celé skupiny podobných 

sloučenin a zajistují, že udržujeme krok s rychle se měnícím trhem těchto drog.‘"
65

 

(Government UK. 2014b: 1) 

 

Students for Sensible Drug Policy UK byla v rámci analýzy zařazena do toho 

rámce, ačkoliv ji v přehledu neuvádím jako sponzora. Je to z toho důvodu, že se 

problematice NPS věnovala pouze v jednom dokumentu
66

, ze kterého se dal pouze 

částečně identifikovat postoj této nevládní organizace vůči NPS. 

Rámec vnímá jako poškozenou stranu společnost jako celek, jelikož ideální 

stav je „společnost bez drog“. Hlavním problémem je poškozování veřejného zdraví a 

nebezpečí, které NPS představují. Příčinou problému je existence trhu s NPS a lidí, 

kteří jsou v něm činní. 

 

                                            

64“While banning these substances [NPS] is a matter for Westminster, we are determined, as part of our 

strategy, to do everything within our power to restrict access to these drugs while educating people about 

the dangers of using them.“ (The Scottish Government, 2014: 2) 

65 „Les Iversen, Chairman of the Advisory Council on the Misuse of Drugs, said: People should be under 

no illusion, these substances marketed as so-called ‘legal highs’ can cause serious damage to your health 

and in some cases, even death. […] The UK is leading the way by using generic definitions to ban groups 

of similar compounds to ensure we keep pace with the fast moving marketplace for these drugs“ 

(Government UK. 2014b: 1) 

66 „We will also be challenging the misconception that ‘Legal Lows’ (meaning legal highs) are less 

harmful than illegal drugs.“ (Students for Sensible Drug Policy UK. 2013) 
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"Ministryně pro prevenci kriminality a antisociálního chování baronka 

Browning řekla: „[...] Zákaz dovozu těchto škodlivých látek a podniknutí kroků k jejich 

kontrole vysílá jasný signál bezohledným obchodníkům, kteří se snaží vytvořit zde trh 

pro jejich nebezpečné drogy.“ 
67

 (Government UK. 2011b: 1) 

 

"Ministr pro prevenci kriminality Norman Baker řekl: „Náš posudek bude 

zvažovat, jak lze stávající právní předpisy lépe přizpůsobit k tomu, aby pomohly policii 

a kontrolním orgánům v boji proti tomuto nebezpečnému obchodu [s NPS] a zajistily, 

že lidé, kteří jsou do něj zapojeni, budou postaveni před soud.‘" 
68

 (Government UK. 

2013c: 1) 

 

Hodnotovým východiskem Prohibičního rámce je Zásada předběžné opatrnosti 

(„Precautionary principle“), která zásada se uplatňuje v situaci velké nejistoty ohledně 

budoucích rizik. Pokud se tvůrci politik rozhodnou pro alternativu minimalizovat 

možná rizika, která jsou ve chvíli rozhodování neznámá, uplatňují zásadu předběžné 

opatrnosti. Jinak řečeno, tvůrci politik se rozhodují podle scénáře nejhoršího případu 

(„worst case scenario“; UKDPC & Demos, 2011: 61-62). Prohibiční politika řízená 

touto zásadou znamená, že se politici snaží zakázat to, co by mohlo vést k možným 

rizikám v budoucnu.  

Tento rámec se snaží potlačit trh s látkami, jejichž dopady jsou neznámé,  

a snaží se je zakázat co nejdříve (ideálně tak, aby se ani neobjevily; viz obecné, 

analogové definice zákazu).  

5.3 Regulační rámec 

Regulační rámec vychází z předpokladu, že drogy jsou běžným společenským 

jevem a jejich zakáz je nejen neefektivní, ale také škodlivý. NPS jsou, podle daného 

rámce, výsledkem prohibičního modelu a důkazem o nemožnosti dosažení společnosti 

bez drog. Pragmatičtější volbou by bylo prohibiční systém kontroly drog opustit  

                                            

67 „Minister for crime prevention and antisocial behaviour Baroness Browning said: ‘[…] Banning the 

importation of this harmful substance and taking steps to control it, sends a clear message to unscrupulous 

traffickers and dealers trying to start a market here for their dangerous drugs.“ (Government UK. 2011b: 

1) 

68 „Crime Prevention Minister Norman Baker said: Our review will consider how current legislation can 

be better tailored to enable the police and law enforcement officers to combat this dangerous trade and 

ensure those involved in breaking the law are brought to justice.“ (Government UK. 2013c: 1) 
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a zavést legalizovaný státem regulovaný trh, který by zajistil bezpečnost a zdravotní 

nezávadnost psychoaktivních látek na trhu. Celkový přehled lze nalézt na obr 8.  

 

Obr. 8 Regulační rámec 

Schéma rámce 

Obecné Popis 

Jméno rámce Regulační/Regulatory 

Sponzoři rámce 
Tranform, UKCIA, Home Affairs Select Committee, 

Release 

Kategorie Popis 

Problém 
Sociální a zdravotní škody způsobené užíváním 

NPS. 

Poškozená strana Uživatelé a potencionální uživatelé NPS. 

Příčina Prohibiční model drogových politik 

Morální soud/hodnotová 

východiska 
Pragmatismus 

Řešení 
Dekriminalizovat drogy a vytvořit trh regulovaný 

státem 

(zdroj: Autorka LN) 

 

Rámec je specifický tím, že se vymezuje vůči současnému systému kontroly 

drog a označuje ho za viníka existence NPS a škod (zdravotních a sociálních) jím 

způsobených.  

 

„Globální dopad prohibice může být jasně vidět na tom, že 28.000 lidí bylo  

v Mexiku zabito od roku 2006; epidemie HIV zuřící v Rusku; nucené zadržování 

uživatelů drog v některých částech jihovýchodní Asie; destabilizace států jako Guineji-

Bissau; a skutečnosti, že více než třicet zemí světa zachovává trest smrti za drogové 

trestné činy. Ve Velké Británii jsou celé komunity zničeny díky nezákonnému trhu  

s drogami; děti ve věku od třinácti let se stávají kurýry pro zločince a podílí se na 

dodávkách drog [...] Jednotlivci jsou vystaveni riziku kvůli dodávkám 

kontaminovaných produktů a drogová kriminalita je přímo spojena s tím, jak drahé 

jsou drogy v porovnání s cenou alkoholu.“
69

 (Release, 2010: 19) 

                                            

69 „The global impact of prohibition can be clearly seen with 28,000 people dead in Mexico since 2006; a 

HIV epidemic raging in Russia; forced detention of drug users in some parts of South East 

Asia; states such as Guinea Bissau destabilised; and over thirty countries in the world retaining the death 

penalty for drug offences.  
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Silná polarizace vůči prohibici je způsobená tím, že daný rámec vnímá užívání 

drog jako přirozenou součást lidské společnost i ideu „společnosti bez drog“ jako 

nerealistickou a neudržitelnou. Prohibice, podle tohoto rámce, nepřispívá k redukci 

nelegálních drogových trhů. Zároveň způsobuje marginalizaci drogových uživatelů, 

čímž navyšuje společenské a zdravotní škody. Zdravotní a sociální škody spojené 

s NPS vnímá tento rámec jako hlavní problém, který prohibice neřeší a nevyřeší.  

 

„Vymáhání [zákona] je neúčinné či přímo kontraproduktivní a škody způsobené 

politikami jsou nyní daleko větší než škody způsobené zneužíváním drog. Iniciativy ke 

snižování škod do značné míry zmírňují škody na zdraví vytvořené či zhoršené 

prohibicí. A zároveň nové zdroje pro léčbu drogové závislosti jsou hlavně pokusem 

omezit trestnou činnost vycházející z prohibice. [Prohibice] Ani neřeší problémy 

spojené s nelegální výrobou a distribucí drog,"
70

 

(Transform, 2006: 8) 

 

Podle rámce by se celý trh s NPS neobjevil, kdyby systém kontroly drog nebyl 

prohibiční. Nové problémy, které sebou NPS nesou, jsou přímým důsledkem 

existujícího modelu kontroly drog.  Hlavním problémem prohibičního systému 

s ohleden na NPS je, že nejsou žádné způsoby kontroly kvality látek (uživatelé neví, 

zdali produkt obsahuje inzerovanou látku a jaká je její kvalita), nejsou žádné kontroly 

věku při nákupu (NPS jsou přístupné i lidem mladším 18-ti či 15-ti let) a nedostatečná 

informovanost ohledně vhodného způsobu užití, dávkování, vedlejších účinků apod. 

(NPS jsou často maskované jako „nevhodné ke konzumaci“ a z tohoto důvodu uživatel 

nemá dostatek informací ohledně vhodného a bezpečného způsobu užití). 

 

„Proto může být vnímano objevení se nových NPS jako důsledek legislativy 

prohibice. Zde, například, by neexistovala tržní pobídka pro produkty jako je ‚Spice‘ 

                                                                                                                                

 In the UK, communities are destroyed by the illegal drug markets operating within their  areas; children 

as young as thirteen are involved in the supply of drugs acting as couriers for criminals […] 

Individuals are being put at risk through the supply of adulterated products and drug related crime 

is directly linked to the expensive nature of drugs when we compared to the price of alcohol.“  (Release, 

2010: 19) 

70 „Enforcement is either ineffective or actively counterproductive and policy related harms are now far 

greater than harms caused by drug misuse. Harm reduction initiatives are largely mitigating against health 

harms created or exacerbated by prohibition, whilst new resources for drug treatment are primarily an 

attempt to reduce prohibition-related crime. Neither addresses the intractable problems associated with 

illegal drug production and supply.“ (Transform, 2006: 8) 
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(populární značka dnes zakázaných produktů systentického konopí), pokud by byla 

možnost si konopí koupit legálně.“ 
71

 (Transform, 2012: 5) 

 

Poškozenou stranu představují uživatelé a potencionální uživatelé NPS  

(a psychoaktivních látek obecně). Jelikož je viníkem prohibiční systém, v případě NPS 

tento systém nechrání uživatele, a to včetně těch, kteří je užívají v domnění, že se 

jedná o legální, bezpečné (státem kontrolované) látky. Jelikož je trh s NPS 

nekontrolovaný, rozšiřuje se pole potencionálních uživatelů, čímž se navyšuje jejich 

společenská nebezpečnost. 

 

„Politiky by měly usilovat o snížení zdravotních a sociálních nákladů spojených 

s užíváním drog, a trhů, které je dodávají.  Ponechat zde neregulovaný legální trh nebo 

přijmout paušální zákaz (který s největší pravděpodobností bude mít za následek 

neregulovaný nezákonný trh), jako jedinou možnost [opatření], je zaslepené  

a iracionální.“
72

 (HASC, 2012: 2) 

 

Regulační rámec vychází z pragmatické úvahy. V případě, že „společnosti bez 

drog“ nelze dosáhnout, je potřeba přijmout drogy jako součást společnosti  

a minimalizovat jejich škody vytvořením nového systému.  

 

„[…] že děti užívají MCAT [mefedron] a všechny obavy s tím spojené skutečně 

souvisejí s problematikou ochrany dětí.  Je to jednoduché: Správně kontrolujte  

a regulujte způsob, jakým se takové drogy prodávají a jsou uváděny na trh. V současné 

době jsou tyto legální opojení prodávány v Headshopech a on-line, což nahrává 

rekreačním drogovým trhům.“
73

 (UKCIA, 2010: 2) 

 

                                            

71 „The emergence of NPS can therefore be seen as driven primarily by the prohibitionist legal 

environment. There would have been, for example, no demand or market opportunity for products like 

“Spice” (one of the popular brand names for—now prohibited—synthetic cannabis products) if cannabis 

were legally available.“ (Transform. 2012: 5) 

72 „Policy responses should seek to reduce the health and social costs associated with the use of drugs, 

and the markets that supply them. Leaving an unregulated legal market, or blanket prohibition (in all 

likelihood resulting in an unregulated criminal market) as the only options is blinkered and irrational.“ 

(HASC, 2012: 2) 

73 „[…] that kids are using Mcat and all the concerns expressed are really around the issue of child 

protection. Well, that’s easy: Properly control and regulate the way such drugs are sold and marketed. At 

the present time these legal highs are sold in the Headshops and online sites which play to the recreational 

drug market. (UKCIA, 2010: 2) 



73 
 

Rámec předkládá řešení ve formě regulovaného trhu, který by prosazoval 

ochranu spotřebitele nejen restrikcemi v oblasti věku a podání, ale také dostatečnou 

informovaností ohledně účinků daných látek. Regulační trh by podle tohoto rámce 

dokázal zamezit nelegálnímu prodeji, protože by prodejci museli získat licence pro 

produkty, které by splňovaly standardy předepsané státem.  

 

„Ministerstvo vnitra by mělo vzít v úvahu výhody systémů v zahraniční  

a připravit nový legislativní model. Nový model by měl přesunout povinnost dokázat 

bezpečnost a neomamnou povahu látky na prodejce NPS.“
74

(HASC, 2014: 12) 

 

Mezi sponzory jsem zařadila Transform, Home Affairs Select Committee, 

UKCIA. V průběhu analýzy byly do tohoto rámce zařazeny také Release a Beckeley 

Foundation. 

Nevládní organizace Transform nese všechny znaky Regulačního rámce. 

Organizace patřila mezi sponzory, kteří nepatřili do Roztříštěného rámce před rokem 

2008. Je to z toho důvodu, že v roce 2006 vydala tato organizace dokument, který 

volal po změně systému kontroly na základě jeho neefektivity. Ačkoliv se daný 

dokument přímo neodkazoval na problém NPS, jeho předpoklady a závěry jsou shodné 

s tímto rámcem. Lze soudit, že problém NPS, na který Transform poukazuje v dalších 

letech, byl pro ni oknem příležitosti pro prosazování regulačního modelu drogové 

kontroly.  

 

„Změna paradigmatu je zapotřebí - rozšiření regulačního pragmatismu, kterým 

se řídí alkohol, tabák a léky na předpis, na, v současné době zakázané, drogy.“
75

  

(Transform, 2006: 21) 

 

Do rámce jsem zařadila i organizaci UKCIA (The UK Cannabis Internet 

Activists), která se věnovala výhradně problematice nových syntetických kanabinoidů 

                                            

74 „The Home Office should introduce a new legislative model, taking into account the benefits of other 

systems in use abroad. The new model should shift the evidential responsibility, of proving the safety and 

the nonnarcotic purpose of a substance, onto the seller for all new psychoactive substances.“ (HASC, 

2014: 12) 

75 „A paradigm transfer is required – extending the regulatory pragmatism governing alcohol, tobacco 

and prescription drugs to currently illegal drugs.“ (Transform, 2006: 21) 
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a konopí. Tato organizace prosazovala legalizaci marihuany na základě škodlivosti 

nových syntetických kanabinoidů (např. „Spice“). 

Dalším sponzorem rámce byl parlamentní výbor Home Affairs Select 

Committee (HASC), který se ostře ohradil vůči vládní politice (v několika 

dokumentech v roce 2012) a označil prohibiční model za škodlivý.  

 

„Legální trh s NPS je spojen se značnými riziky, která přímo souvisí  

s nedostatkem tržní regulace. Zákazy NPS však mohou mít nezamýšlené důsledky; 

vytvoření mezery na trhu pro novou NPS, vytvoření nelegálního trhu pro existující NPS 

nebo posunutí se zpět k užívání nelegálních látek, pro které legální NPS byly substituty. 

Dokud usilování o snížení poptávky nedokáže, že je efektivní, musí být realita současné 

poptávky řešena pragmaticky. Nedávné zkušenosti ukazují, že zákazy neodstraňují 

problém a mohou zvyšovat škody.“ 
76

(HASC, 2012: 1) 

 

Dalším sponzorem je nevládní organizace Release, která také kritizovala 

prohibiční systém jako příčinu NPS.  

Posledním sponzorem je Beckeley Foundation. Tato organizace nebyla 

zařazena do celkového přehledu, jelikož se k problematice NPS vyjadřuje jen v jednom 

dokumentu a její příslušnost k tomuto rámci byla vyhodnocena na základě jediné 

pasáže
77

. Z tohoto důvodu nelze soudit, zda přijímá všechny předpoklady a východiska 

Regulačního rámce.  

 

 

 

 

                                            

76 „The legal NPS market is associated with significant risks that directly relate to the lack of market 

regulation. Prohibitions on NPS can, however, have unintended consequences; creating a void in the 

market for new NPS, creating an illegal market for established NPS, or displacing use back to illegal 

substances for which legal NPS may have been substitutes. 

Until demand reduction efforts prove more effective, the reality of demand as it currently exists must be 

dealt with pragmatically. Recent experiences show that prohibitions do not eliminate the problem and 

may increase harms.“ (HASC, 2012: 1) 

77 „Several recommendations are made at the end of the report, including an action widely supported by 

the reform movement that the Beckley Foundation is part of, which is to remove criminal sanctions for 

drugs. 

In the context of synthetic substances, this would diminish the constant cat-and-mouse chase between 

government and illicit chemists that results in the production of ever more toxic substances.“ (Beckley 

Foundation. 2013: 4) 
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5.4 Nestrukturovaný rámec 

Čtvrtý rámec považuje současnou legislativu za neefektivní, protože není pro 

řešení problému NPS  adekvátní. Rámec ji ale nepovažuje za příčinu nárůstu výskytu 

NPS  (jako Regulační rámec). Nestrukturovaný rámec nepřekládá jedno úplné řešení 

problému NPS, protože psychoaktivní látky představují ve veřejném prostoru 

nestrukturovaný problém. Ten je potřeba řešit na základě evidence a vědeckého 

poznání. Celkový přehled tohoto rámce lze nalézt na obr. 9.  

 

Obr. 9 Nestrukturovaný rámec 

Schéma rámce 

Obecné Popis 

Jméno rámce Nestrukturovaný/Wicked 

Sponzoři rámce 

UKDPC, ISCD, IDPC, Office for Science and 

Technology, Addaction, APPG for Drug Policy 

Reform 

Kategorie Popis 

Problém 
Sociální a zdravotní škody způsobené užíváním 

NPS. 

Poškozená strana Uživatelé a potencionální uživatelé NPS. 

Příčina 
Ideologický rozpor v drogové veřejně-politické 

debatě 

Morální soud/hodnotová 

východiska 
Kritická reflexe 

Řešení 
Hybridní systém kontroly, který by byl vytvořen na 

základě evidence a vědeckého poznání 

(zdroj: Autorka LN) 

Rámce Nestrukturovaný a Regulační se snaží řešit stejný problém, kterým jsou 

škody způsobené užíváním NPS, ale podstatně se liší v ostatních aspektech. 

Nestrukturovaný rámec reflektuje na současnou debatu drogové problematiky  

a uvědomuje si, že řešení na základě jediného opatření není možné. Rámec se jmenuje 

Nestrukturovaný, jelikož navazuje na myšlenku nestrukturovaných problémů ve 

veřejné politice. U nestrukturovaných problémů neexistuje souhlas ohledně 

normativních nároků na řešení ani jistota ohledně správnosti dostupnostých informací 

(Hoppe, R., 2010: 73). Tyto problémy jsou často předmětem politické kontroverze, 

která je polarizovaná.  
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„Užívání drog ve společnosti a drogová politika jsou „nestrukturované 

problémy“:[tj.] sociální problémy charakterizované tím, že jsou po dlouhou dobu 

odolné vůči vlastnímu vyřešení a jsou roztříštěné na základě různých hluboce 

zakořeněných hodnot a jsou spojovány s ostatními podobně složitými a nevyřešenými 

problémy.“
78

(UKDPC & Demos, 2011: 67) 

 

Podle daného rámce je NPS nestrukturovaným problémem,  proto je třeba řešit 

na základě vědeckého poznání a politického vyjednávání. Rámec reflektuje na veřejně 

politickou debatu a označuje ji za polarizovanou na dva navzájem vylučující se 

postoje.  

 

„Tyto neshody ohledně [podoby] drogové politiky mají dva protichůdné kořeny, 

z nichž oba jsou významné. První spočívá v základních hodnotách spojených s užíváním 

drog. Pro ně jsou drogy „zlé“ a jejich užívání musí být zakázáno […]. Pro ty další, 

vláda nemá právo zasahovat do toho, co občané užívají pro svoje potěšení. A pro 

pragmatiky, základní hodnotou je snižovat škody spojené [s užíváním drog], a to, jak 

pro jednotlivce, tak pro společnost obecně.“
79

 (UKDPC & Demos, 2011: 67) 

 

Na jedné straně stojí zastánci prohibice, kteří navazují na existující systém 

kontroly drog. Z toho důvodu jsou způsoby řešení NPS zaujaté ve prospěch prohibice.  

 

„Nicméně jsem přesvědčen, že existují zásadní obavy ohledně toho, že systém je 

neobjektivní vůči prohibici. Tento dokument uvádí, že zaujatosti vůči prohibici je 

nemožné zabránit.“
80

 (UKDPC, 2011: 27) 

 

                                            

78 „Drug use in society and drug policy are ‘wicked issues’: social problems characterised by resistance 

to resolution over long periods of time, being fractured by different deeply held values and by being 

connected to other similarly complex and unresolved issues.“(UKDPC & Demos, 2011: 67) 

79 „The disagreements around drug policy have two contrasting roots, both of which are significant. The 

first lies in the fundamental values around drug use. For some, drugs are ‘evil’ and their use has to be 

prohibited and discouraged as much as possible. For others, government has no right to interfere with 

what citizens ingest for their pleasure. And for pragmatists, the core value is reducing the various 

associated harms, both to individuals and society in general.“ (UKDPC & Demos, 2011: 67) 

80 „However I believe that there are more fundamental concerns that the system is biased toward 

prohibition. This paper argues that the bias toward prohibition and scheduling is almost impossible to 

avoid.“ (UKDPC, 2011: 27) 
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Na druhé straně stojí zastánci přístupu regulace na základě ochrany 

spotřebitele, která v podstatě legitimizuje užívání drog a potencionálně může vést 

k nárůstu drogové závislosti.  

 

„Věřím, že takový systém [regulace], jaký je použit pro jídlo a léky, představí 

podobnou zaujatost, zejména proto, že co ‚není zakázáno‘ bude nesprávně 

interpretováno jako ‚je povoleno vládou‘“
81

 (UKDPC, 2011: 27) 

 

Nestrukturovaný rámec žádá efektivní systém kontroly, který by chránil 

uživatele od škod a zároveň nezvyšoval společenskou nebezpečnost psychoaktivních 

látek jejím šířením.  

Rámec klade důraz na zakotvení v principech Minimalizace škod (Harm 

reduction). V krátkodobém horizontu je třeba vytvořit efektivní systém kontroly 

s použití prohibičních nástrojů, který ochrání potencionální uživatele NPS. 

V dlouhodobém horizontu je, dle tohoto rámce, třeba prosadit změny kontroly, které 

budou vycházet z konceptu Minimalizace škod a budou založené na expertním a 

vědeckém poznání. Tento rámec se věnuje nutnosti prevence, která je založena na 

poskytování kvalitních informací, které pomohou jedincům zorientovat se v drogové 

problematice.  

Poškozenou stranou jsou, jako v případě Regulačního rámce, uživatelé NPS, 

jejichž škody je třeba snižovat a potencionální uživatelé, které je třeba před škodami 

chránit. 

 

„K vyhodnocené užitečnosti různých možností kontroly je nutné objektivní 

hodnocení na základě vědeckých důkazů. U zemí, které chtějí implementovat nové 

regulační přístup, by měly být podporováno, aby důsledně vyhodnotily dopad své 

legislativy na veřejné zdraví. Měly by také být opatrné, jelikož alternativní přístupy, tak 

jako látky, jsou často často z hlediska jejich aplikace a nejisté svým účinkem. Tvůrci 

politik by měli nejen reflektovat na nezamýšlené důsledky prohibice drog, ale také na 

                                            

81 „I believe that even under a system such as that used for foods or medicines there will be the same 

bias, particularly since “not prohibited” is so easily misinterpretered as “permitted by the 

government”.“(UKDPC, 2011: 27) 



78 
 

aktuální a historické selhání v regulaci legálních trhů alkoholu a tabáku.“
82

 (IDPC, 

2011: 12-13) 

Příčinou problému je ideologický rozpor ve veřejně politické debatě, který 

prosazuje řešení na úrovni „buď a nebo“. Polarizační způsob debaty zamezuje kritické 

reflexi na problém a zbavuje jej možnosti nezaujatého náhledu na politické úrovni. 

Výsledkem této polarizace je řešení, vycházející jen z jednoho souboru přesvědčení a 

zjednodušování drogového problému.   

 

„Existuje mnoho zastánců legalizace, včetně takových osobností jako je sir 

Richard Branson, který prohlašoval, že legalizace je jediný způsob, jak ukončit 

"Neúspěšnou" globální 40-letou "válku" proti drogám. Ale trh s drogami není něco, co 

může být jednoduše změněno ze "špatné" na "dobré", jako bychom byli stiskli přepínač. 

V tomto ohledu nic není jednoduché. 

Vždy existují následky. A v Addaction vidíme kruté důsledky, které drogy - legální i 

nelegální - mají.“
83

 (Antrobus S., 2013: 1; Addaction) 

 

Hodnotovým východiskem je kritická reflexe v několika ohledech. Kritická 

reflexe na problém NPS, což znamená porozumění problému v jeho komplexnosti  

a bez zjednodušení způsobených hodnotovým zakotvením. Nahlížet na problém NPS 

bez předsudků pramenících z kontextu veřejně politické debaty a snažit se jej řešit 

výhradně za účelem minimalizace zdravotních a společenských škod. Dalším ohledem 

je kritická reflexe na debatu ohledně NPS a reflexe na obsah debaty tak, aby bylo 

dosaženo konsenzu. Kritická reflexe by dle tohoto rámce měla uznat, že je třeba řídit 

se expertním a vědeckým poznáním.  

 

                                            

82 „An objective evaluation based upon scientific evidence is required to evaluate the utility of different 

control options. Countries wishing to trial new regulatory a proaches should be supported to rigorously 

evaluate the impact of their legislation on public health outcomes. They should also be cautioned, because 

alternative approaches are, like the substances, often novel in their application and uncertain in their 

effect. Policy makers should not only reflect on the unintended consequences of drug prohibition but also 

the current and historical failures of the adequate regulation of the legal markets for alcohol and tobacco.“ 

(IDPC, 2011: 12-13) 

83 „There are many advocates of legalisation, including such high profile figures as Sir Richard Branson, 

who claimed legalisation was the only way to end the “failed” global 40-year ‘war’ against drugs. But the 

drugs market is not something that can be changed from ‘bad’ to ‘good’, as if we were flicking a switch. 

Nothing is simple here. 

There are always consequences. And in Addaction’s services, we see the harsh effects that drugs – both 

legal and illegal – are having.“ (Antrobus S., 2013: 1) 
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„Nemůžeme doufat, že můžeme "vyřešit" problémy, NPS způsobují. Drogy škodí a 

někteří lidé budou vždy užívat. Ale tím, že přijmeme na důkazech založený 

přístup[evidence-based] můžeme udělat mnoho pro minimalizaci škod, které způsobují 

drogy a drogová legislativa.“
84

 (Nutt. D a Hulbert, J.:  2013: 6; ISCD) 

 

Mezi sponzory jsem zařadila následující: UK Drug Policy Commision 

(UKDPC), Independent Scientific Committee on Drugs (ISCD), International Drug 

Policy Consortium (IDPC), Addaction, All Party Parliementary Group (APPG) for 

Drug Policy Reform a Office for Science and Technology (Vláda VB). V přehledu se 

neobjevuje nevládní organizace Re-solv, která byla do Nestrukturovaného rámce 

zařazena na základě jednoho dokumentu.  

Specifikem tohoto rámce je, že jeho předními představiteli jsou nevládní 

organizace expertního charakteru, jehož členy bývají vědci (UKDPC, ISCD, IDPC). 

Všehny tyto organizace reflektují na problém drogové diskuze a označují nutnost vyšší 

integrace konceptu Minimalizace škod a expertního poznání.  

Nevládní organizace Addaction byla zařazena do přehledu, jelikož kritizuje 

prohibiční nastavení systému kontroly, ale zároveň varuje před přijetím systému 

regulace a legalizace, které mohou navyšovat škody.  

 

 „Pojďme to říci jasně: u každé diskuze o legalizaci / dekriminalizaci - říkejte tomu jak 

chcete - je třeba, aby byla posuzována v kontextu vhodné léčby a podpory [drogové 

závislosti], a nikoliv naopak“
85

 (Antrobus S., 2013: 1; Addaction) 

 

APPG for Drug Policy Reform zaujímá střízlivý postoj, který podtrhuje nové 

možnosti regulace a nutnost porozumění dopadům drogových politik za účelem 

minimalizace škod.  

 

„[Vláda by měla] budovat a posilovat sběr dat ohledně užívání drog a veřejně 

politických důsledků a zlepšení pochopení dopadu politik [...] podporovat přístup 

                                            

84 „We can’t hope to ‘solve’ the problems new drugs cause. Drugs harm and some people will always use 

them. But by taking an evidence based approach, we can do so much to reduce unnecessary harm caused 

by drugs and by drug legislation.“ (Nutt. D a Hulbert, J.:  2013: 6) 

85  „So let's be clear: any discussions about legalisation/decriminalisation - call it what you will - have to 

be considered in the context of appropriate treatment and support, not apart from it.“ (Antrobus S., 2013: 

1) 

http://drugscience.org.uk/blog/authors/profdavidnutt/
http://drugscience.org.uk/blog/authors/profdavidnutt/
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Minimalizace škod k řešení nabídky drog; Jako prioritu prověřit a podat zprávu o 

různých způsobech regulace psychoaktivních látek; [...] Šířit osvědčené postupy z celého 

světa a zajistit, aby programy pomoci EU v rozvojovém světě související s drogami byly 

založeny na důkazech a principech Minimalizace škod; [...]“
86

 (APPG for Drug Policy 

Reform, 2014) 

 

Office for Science and technology (spadá pod Vládu VB) vydala soubor 

dokumentů v roce 2006, který jsem zařadila do Nestrukturovaného rámce.  

V dokumentu nazvaném Drugs Futures 2025? předpovídá Office for Science and 

technology problém NPS a upozorňuje na možnosti řešení v kontextu možných 

celospolečenských změn.  

 

„„Aktualizované nebo nové regulační mechanismy budou pravděpodobně nutné pro 

racionální hodnocení a kontrolu stávajících i nových psychoaktivních látek.“
87

 

(Government Office of Science and Technology, 2006: 16) 

 

  

                                            

86 „Not only to build and strengthen data and intelligence on drug use and policy responses and to 

improve understanding of policy impact, […] promote a harm reduction approach to tackling drug supply; 

As a priority to examine and report on prospects for different forms of regulation for psychoactive 

substances; […] disseminating good practice globally and ensuring that EU drug-related aid programmes 

to the developing world are based on evidence and harm reduction principles; […]“(APPG for Drug 

Policy Reform, 2014) 

87 „Updated or new regulatory mechanisms are likely to be required for the rational assessment and 

control of existing and new psychoactive substances.“ (Government Office of Science and Technology, 

2006: 16) 
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6. Diskuze 

Má práce měla za úkol zjistit, jakým způsobem byl rámován problém NPS ve veřejně 

politickém diskurzu ve Velké Británii v letech 2000-2014. Jako teoretické východisko 

jsem si zvolila Analýzu rámců (sociální konstruktivismus). Na základě odborné 

literatury jsem vytvořila schéma, které mi sloužilo jako vodítko pro analýzu. Jako 

metodu jsem si zvolila prvky Zakotvené teorie, jejichž nástroje jsem použila v analýze.  

Sběr dat probíhal na základě výběru relevantních aktérů ze sféry vládní a nevládní. 

Celkově bylo sebráno a analyzováno 173 dokumentů. V mé práci jsem identifikovala 

několik rámců: Roztříštěný, Prohibiční, Regulační a Nestrukturovaný. Každý z nich si 

vybírá jiné aspekty skutečnosti jako problematické, vychází z jiných hodnotových 

východisek a nabízí odlišná řešení. Problematika drog a drogové kontroly patří mezi 

kontroverzní témata a problém NPS není výjimkou.  

První rámec, Roztříštěný, nevnímá NPS jako ucelený problém, ale jako jednotlivé látky. 

Tento rámec vychází z nastaveného systému kontroly a převládal ve veřejně politickém 

diskurzu VB do roku 2008. V této době jsou NPS poprvé identifikovány jako ucelený 

problém a tento rámec se posouvá na okraj diskuze, jelikož tento problém neřeší. NPS 

poukázaly na limity způsobu kontroly drog, na který je třeba odpovědět změnou 

nástrojů prohibice či změnou kontroly systému, což tento rámec nereflektuje. Tento 

rámec je problematický z hlediska možností řešení NPS jako uceleného problému, 

jelikož nereflektuje na debatu ohledně NPS a také nereflektuje na případné debaty 

ohledně změny kontroly drog (nebo jejích nástrojů) před rokem 2008. Proto je třeba 

chápat, že britský diskurz před rokem 2008 pravděpodobně nebyl hegemonický 

(Roztříštěný rámec), ale že problém NPS nebyl natolik palčivý, aby se propojila 

problematika změny systému kontroly s problematikou nově se objevujících látek. Tyto 

dvě sféry zůstaly odděleny až do roku 2008, kdy Ministerstvo vnitra poprvé upozornilo 

na problém trhu s NPS. 

Druhý, Prohibiční rámec, navazuje na ten předchozí, ale snaží se jej přizpůsobit pro 

potřebu řešení problému NPS. Tento rámec vychází z několika neudržitelných 

předpokladů, jakými jsou např. možnost dosáhnout „drug-free society“ či zásada 

zvýšené opatrnosti (při které se tvůrci politik rozhodují na základě situace, která 

neexistuje – „worst case scenario“). Tento rámec vychází z rétoriky prohibice, která 

byla součástí „války proti drogám“ („war on drugs“) a která existovala před problémem 

NPS. Vláda, která je hlavním sponzorem tohoto rámce, pokračovala v této rétorice i 
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v počátcích nárůstu jevu NPS, nastoupila do rozjetého vlaku prohibiční rétoriky (a 

politiky). Po kontroverzi s ACMD (a odchodu několika hlavních poradců) se vláda i 

ACMD  uzavřely v daném náhledu, čímž si nad zvážením alternativních způsobů 

kontroly zavřely dveře. ACMD nemohlo formálně hodnotit represivní politiku vlády, 

čímž se vláda připravila o objektivní zpětnou vazbu. Dále také proto, že od silné 

represivní rétoriky nelze odstoupit bez ztráty politického kreditu. Tyto skutečnosti 

způsobily, že čím více problém NPS nabýval na významu (ukazovalo se, že TCDO a 

podobné nástroje jsou dočasné), tím více se stupňovala represivní rétorika vlády a 

Ministerstva vnitra (v podobě Psychoactive Substance Bill). Prohibiční politiku vlády 

v průběhu let kritizovalo i HASC (Nestrukturovaný rámec) a volalo po přehodnocení 

základů britské drogové politiky. Vláda toto hodnocení rezolutně odmítla a jednoznačně 

zhodnotila své kroky jako správné a adekvátní (Government UK. 2014a).  Sponzoři 

prohibičního rámce se nesnaží řešit NPS na systémové úrovni, nýbrž se snaží protlačit 

myšlenky „prohibičního“ rámce a „společnosti bez drog“. V tomto ohledu je důležité, že 

hlavními sponzory tohoto rámce jsou instituce svou povahou politické (vláda VB, 

Skotská vláda, Ministerstvo vnitra), jelikož jejich rétorika navazuje na sociální 

konstrukci drog a jejích uživatelů, která je deviantní a tedy negativní (Schneider, A. a 

Ingram, H., 1993). Prohibiční politiky vůči označenému veřejnému viníkovi 

(„bezohlední dealeři“,  Government UK. 2010b: 2) bývají způsobem, jakým lze získat 

celospolečenské sympatie. Rámování problému NPS podle Prohibičního rámce, tak 

v případě politických institucí, působí jako nástroj, který je použit k získání vlastních 

sympatií. 

Odborná veřejnost kritizuje prohibiční nastavení politiky, protože neochraňuje 

potenciální ani reálné uživatele od zdravotních a sociálních hrozeb spojených 

s užíváním NPS. Zároveň vzniká hra na „kočku a myš“, díky čemuž se současná 

drogová politika stává neefektivní a pomalou (Seddon 2014: 1019). Seddon (2014) 

argumentuje, že problematika NPS by měla vést k přehodnocení základů drogové 

politiky (prohibiční model není efektivní). Autor předkládá názor, že je nutné o tomto 

problému uvažovat z nové perspektivy a vyvinout nový rámec tvorby politik, který by 

ze své podstaty znemožnil současnou hru na „kočku a myš“ s legislativou (Seddon 

2014: 1021-1022). Prohibiční rámec si to uvědomuje a navyšuje prohibiční opatření. 

Návrh zákona New Psychoactive Substance Bill, který předložila vláda, navrhuje 

absolutní zákaz všech psychoaktivních látek ve VB. Tento návrh je manifestací pravidla 

přílišné opatrnosti ad absurdum (tj. „zakážeme vše“). Tento zákon sice hru fakticky 
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znemožňuje, ale vytváří velký prostor pro nelegální trhy a nejistotu ohledně statutu 

mnoha společensky a zdravotně bezpečných psychoaktivních látek (např. muškátový 

oříšek). 

Třetí rámec, Regulační, jde opačnou cestou. Tento rámec chce problematiku NPS řešit 

na základě pragmatické úvahy: Jelikož drogy jsou přirozenou součástí lidské 

společnosti, měly by být legitimizovány a měl by být vytvořen legální regulovaný trh 

s psychoaktivními látkami. Důraz na pragmatismus je umocněn silnou kritikou vládní 

politiky, která je, dle tohoto rámce, neefektivní a zodpovědná za současnou situaci. Tato 

kritika vládní politiky je znatelná i v Nestrukturovaném rámci i u odborné veřejnosti. 

Regulační rámec klade na tuto kritiku silný důraz, a tím polarizuje celou debatu a 

posouvá ji do roviny „buď a nebo“. Tím zjednodušuje komplexnost problému užívání 

drog a dopouští se podobného zjednodušování jako Prohibiční rámec (tzn. z „drogy jsou 

špatné“ na „drogy na regulovaném trhu jsou v pořádku“). Děje se tak především proto, 

že tento rámec klade důraz na zdravotní škody asociované s užíváním látek na rozdíl od 

škod sociálních a prevence vůči nim.  

Čtvrtý, Nestrukturovaný rámec, se snaží řešit společenské a zdravotní škody spojené 

s NPS a zároveň reflektuje na existující veřejně politickou debatu. Problematickým na 

tomto rámci je, že kromě prevence založené na poskytování kvalitních informací 

v podstatě neobsahuje určitá doporučení k jednání. Tento rámec je především expertní 

povahy. Jedním z jeho sponzorů je Independent Scientific Committee on Drugs (ISCD) 

organizace, která byla založena bývalými členy ACMD po jejich odchodu v roce 2009. 

Tento rámec nepřímo upozorňuje na odklon „Evidence-based“ drogové politiky VB tím, 

že tento způsob řešení doporučuje.  Rámec reflektuje na polarizační povahu debaty 

ohledně drogových politik a předkládá její analýzu. Podle Nestrukturovaného rámce 

nelze dosáhnout řešení drogového problému, přesto se snaží o vytvoření „policy-making 

framework“, který by zajistil konsenzus a vedení drogových politik na základě 

odborného poznání, které vezme v úvahu komplexnost problematiky užívání (nových) 

psychoaktivních látek.  

Tato práce identifikovala jednotlivé rámce, které mi umožnily porozumět diskurzu ve 

VB. Drogy a jejich užívání je kontroverzní problematika, u které dochází k velké 

polarizaci založené na několika různých reprezentacích problému. NPS předkládají 

nový, závažný fenomén, který může pomoci problém drog strukturovat za účelem 

ochrany veřejného zdraví a minimalizace škod. NPS představuje příležitost přehodnotit 

současný způsob tvorby politik za účelem dosažení jednotného cíle. Příležitost může být 
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naplněna pouze tehdy, pokud dojde k přerámování drogového problému na základě 

kritické reflexe.  

Autorka této DP si je vědoma několika omezení a limitů své práce. Prvním z nich je, že 

se tato analýza soustředila jen na oblast rétorických rámců. Ačkoliv se práce dotkla 

veřejných politik v kapitole věnující se kontextu, práce se nezaobírala způsobem tvorby 

politiky jako sociální praxe, čímž došlo k opomenutí role sociálních struktur, rozdělení 

moci či pravidel sociální praxe s ohledem na daný diskurz. Tyto oblasti představují 

potenciál pro budoucí výzkum. Druhým omezením je kvalitativní povaha mé práce 

jakožto případové studie, která nepředkládá možnost ověření výsledků. Třetím 

omezením je, že veškeré zdroje byly překládány do českého jazyka a mohlo dojít 

k významovému posunu. 
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Závěr (Shrnutí) 

Cílem mé práce bylo zjistit, jakým způsobem byl rámován problém NPS ve 

veřejně politickém diskurzu ve Velké Británii v letech 2000-2014. Jako teoretické 

východisko jsem si zvolila sociální konstruktivismus, specifikovaný v Teorii rámců. 

Jako metodu jsem si zvolila prvky Zakotvené teorie. Celkově bylo analyzováno 173 

dokumentů 

Diplomová práce identifikovala několik rámců, které pokrývají problematiku 

NPS v rámci veřejně politického diskurzu ve VB: Roztříštěný, Prohibiční, Regulační a 

Nestrukturovaný. První z nich (Roztříštěný) nevnímá NPS jako ucelený problém, ale 

jako problém vždy jednotlivých látek. Druhý rámec se snaží problematiku NPS řešit za 

pomoci nových nástrojů prohibice (Prohibiční) a prevence na základě šíření strachu. 

Třetí (Regulační) rámec se silně polarizuje vůči Prohibičnímu rámci a problematiku 

NPS chce řešit na základě pragmatické úvahy. Drogy jsou přirozenou součástí lidské 

společnosti, proto by měly být legitimizovány a měl by být vytvořen legální regulovaný 

trhu s psychoaktivními látkami. Poslední čtvrtý (Nestrukturovaný) rámec vnímá NPS 

jako problém, který je z hlediska veřejně politického nestrukturovaný, a proto jej nelze 

vyřešit jedním opatřením. Tento rámec klade důraz na koncept Minimalizace škod a 

problém NPS chce řešit na základě odborné debaty a vědeckého poznání. Práce hodnotí 

problém NPS jako silně polarizovaný. Práce shledává, že pro jeho efektivní řešení, 

jehož cílem je snižování společenských a zdravotních škod, je třeba, aby byl vyvinut 

nový veřejně politický rámec, který bude pracovat s problémem drog v celé jeho šíři a 

bude založen na kritické reflexi. 
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Summary 

The aim of my thesis is to understand the framing of NPS in public policy 

discourse in Great Britain between 2000-2014. I chose Social Constructivism for my 

theoretical basis, further specified in te Frame Theory. The thesis aims at understanding 

the different perspectives NPS can be framed in. 

I identified four frames in the discourse. the first is calld Fragmented, it does not 

perceive NPS as a comprehensive problem but as individually coccuring substances. 

The second, the Prohibitionist wishes to tackle the NPS issue using new tools of 

prohibition. the third, the Regulatory frame, is strongly polarized towards the rpevious 

frame and wants to solve the NPS issue by creating a legally regulated market for 

psychoactive substances. The last, Wicked frame perceives NPS as an unstructured 

problem, which therefore cannot be solved by one measure. This frame favors an expert 

devate and evidence in order to find the optimal solution. the thesis assesses the 

problem of NPS as strongly polarized. it concludes that in order to find an effcgive 

solution (aiming at the reduction of social and health damage), it is necessary to develop 

a new public policy framework which will address the drug problem in its full 

complexity while rooted in critical reflection. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Použité zkratky 

 

6-APB – „6-(2-aminopropyl)benzofuran or 1-benzofuran-6-ylpropan-2-amine“, jinak 

také známý jako NPS, prodáváné pod názvem Benzofury 

ACMD - Advisory Council on the Misuse of Drugs, poradní orgán Vlády VB ve 

v oblasti drogové problematiky; spadá pod Ministerstvo vnitra 

APPG - All Party Parliamentary Groups 

BMA Board of Science – oddělení pro vědu organizace British Medical Association 

BZP – Benzylpiperazine 

CELAD - European Committee to Combat Drugs 

CND  - The Commission for Narcotic Drugs; Komise OSN pro omamné látky  

DDA - Dangerous Drugs Act 

DEWS - The Drugs Early Warning System 

DfES - Department for Education and Skills 

DORA – „The Defence of the Realm Act 40B“ z roku 1916, který zajistil, že ve VB 

každý kromě lékařů, lékárníků a veterinářů, kdo prodává či daruje kokain, se 

dopouští přestupku.  

EMCDDA – The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction; Evropské 

onitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 

EMEA - Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků  

EU – Evropská Unie 

EWS  - Early Warning System  

EWS UK Focal Point – European Warning System UK Focal Point; Jednotka systému 

vasného varování pro VB 

FEWS - The Forensic Early Warning System 

GBL - „γ-butyrolakton“; látka, která má mnoho užití (např. je součástí rozpouštědel 

barev a laků; při požití se mění na GHB 

GHB - „Oxybutyrát“ “; droga, terá se dříve používala jako anestetikum při operacích 
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HASC - Home Affairs Select Committee  

ISCD - Independent Scientific Committee on Drugs  

IDPC - International Drug Policy Consortium 

JASD - Joint Action on New Synthetic Drugs; dokument Rady EU z roku 1997, který 

implementoval EWS  

LN - Lucie Novotná (autorka Diplomové práce) 

LSD - Diethylamid kyseliny lysergové; syntetická psychoaktivní látka 

MDA - The Misuse of Drugs Act 

MDMA - 3,4-methylenedioxy-methamphetamine neboli „Extáze“ je syntetická 

psychoaktivní látka 

MDPV – Methylenedioxypyrovalerone je syntetická NPS 

NBOme - 25I-NBOMe je syntetická NPS 

NCIS - National Criminal Intelligence Service 

NPS – New Psychoactive Substances neboli Nové psychoaktivní látky, „legální 

opojení“ apod. 

NRG-1- Neuregulin 1 je syntetická NPS 

NTA; Národní agentura pro léčbu drogové závislosti  

OCTA - Organised Crime Threat Assessment 

PCP – Fencyklidin je syntetická psychoaktivní látka 

PG  - Pompidou Group,  

PHE  - Public Health England  

REITOX - síť EWS 

RIA – Regulatory Impact Assesment neboli Hodnocení dopadu regulace 

SCST - Select Committee on Science and Technology 

SSA - Society for the Study of Addiction , 

TCDO - Temporary Class Drug Order neboli Třída látek dočasného zákazu 

UK – United Kingdom neboli Velká Británie 
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UKCIA - The UK Cannabis Internet Activist,  

UKDPC  - UK Drug Policy Commission 

UN - Spojené Národy 

UNODC - The United Nations Office on  Drugs and Crime 

VB – Velká Británie 

WPR – přístup „What’s the Problem Represented to Be?“ v diskurzivní analýze 
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Příloha č. 2:  Přehled analyzovaných dokumentů s včetně identifikovaného rámce (tabulka) 

rámec Aktér Název rok 

Neidentifikováno ACMD 
Consideration of the use of Multi-Criteria Decision Analysis in drug harm 

decision making 
2010 

Neidentifikováno ACMD Re: ACMD consideration of mephedrone (and related cathinones) 2010 

Neidentifikováno ACMD Annual Report 2011 

Neidentifikováno ACMD Re: ACMD consideration of mephedrone (and related cathinones) 2009 

Neidentifikováno ACMD 
Annex H. Letter from Home Secretary to ACMD regarding Government 

priorities 
2009 

Neidentifikováno Crew (The Scottish Government) New Psychoactive Drugs 2014 

Neidentifikováno Department of Health (Gov.) United Kingdom Drug Situation 2011 

Neidentifikováno Department of Health (Gov.) United Kingdom Drug Situation 2009 

Neidentifikováno DrugScope Business as usual? 2014 

Neidentifikováno 
DrugScope (v London Drug and 

Alcohol Network) 
July start for alcohol sobriety order pilot 2014 

Neidentifikováno Glasgow City Alcohol and Drug Partnership Prevention and Recovery Strategy 2014-2017 2014 

Neidentifikováno GOV.UK Advisory Council on the Misuse of Drugs 2013 

Neidentifikováno GOV.UK Drug treatment performing well but faces big challenges 2013 

Neidentifikováno GOV.UK Number of young people in specialist substance misuse services falls again 2013 

Neidentifikováno GOV.UK Daniel Morgan Independent Panel 2013 

Neidentifikováno GOV.UK Drugs update 2013 

Neidentifikováno GOV.UK 
Working protocol agreed between the Home Secretary and the |Advisory 

Council on the Misuse of Drugs 
2011 

Neidentifikováno GOV.UK Government commissions ketamine review 2012 

Neidentifikováno GOV.UK Opt-in decisions to be debated in Parliament in government time in 2012 2012 

Neidentifikováno GOV.UK Drug recovery rates showing signs of slowing 2014 

Neidentifikováno GOV.UK New members appointed to the ACMD 2014 

Neidentifikováno GOV.UK Drugs policy: new psychoactive substances 2014 

Neidentifikováno Home Office  Drugs: International Comparators 2014 
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Neidentifikováno Home Office  New Psychoactive Substances in England 2014 

Neidentifikováno Home Office  
Annex G. Letter from Home Secretary to ACMD regarding Government 

priorities 
2009 

Neidentifikováno ISCD Amphetamine driving consultation ISCD response 2013 

Neidentifikováno Milton Keynes Council (Gov.) Milton Keynes Drug and Alcohol Strategy 2014-2017 2014 

Neidentifikováno NHS (Gov) 
Chapter 7: Strengthen the Role and Impact of III Health Prevention: Lifestyle 

related Morbidities 
2014 

Neidentifikováno Northern Ireland Executive 
Launch of consultation on addressing alcohol and drug misuse in Northern 

Ireland 
2011 

Neidentifikováno Northern Ireland Executive Poots outline progress on tackling alcohol and drug related harm 2014 

Neidentifikováno 
Office for National Statistics 

(Gov.) 
Deaths Related to Drug Poisoning in England and Wales, 2012 2013 

Neidentifikováno Police Headquarters (Gov.) The Licensees Handbook 2009 

Neidentifikováno 
Public Health England, Home 

Office 
United Kingdom Drug Situation 2014 

Neidentifikováno Release 
Consultation Response: ´Drug misuse and dependence: UK guidelines on 

clinical management´ 
2014 

Neidentifikováno 
St George´s (Society for the Study 

of Addiction) 
Substance Misuse Fact Sheets 2012 

Neidentifikováno 
International Drug Policy 

Consortium 
All about NPS - Different sectors come together to learn about "legal" highs 2014 

Neidentifikováno Welsh Government Written Statement - Annual Substance Misuse Progress Report 2012 2012 

Nestrukturovaný Addaction 
Addiction is a sprawling, complex issue that takes in all kinds of factors. So 

why do we only ever talk about legalisation? 
2013 

Nestrukturovaný APPG for drug policy reform Debate of drug policy - 11. December 2014 2014 

Nestrukturovaný 
UK Drug Policy Commission (a 

Demos) 

Taking drugs seriously a demos and uk drug policy commission resport on 

legal highs 
2011 

Nestrukturovaný UKDPC 
Options for regulating news psychoactive drugs: a review of recent 

experiences 
2011 

Nestrukturovaný 
House of Commons, Home Affairs 

Committee 
Drugs: New psychoactive substances and prescription drugs 2014 
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Nestrukturovaný UKDPC UKDPC: Drug law reform proposals welcomed 2011 

Nestrukturovaný IDPC ´Legal highs´ 2011 

Nestrukturovaný ISCD Time for a second opinion? Where we are going wrong on ´Legal Highs´ 2013 

Nestrukturovaný Office of Science and Technology Drugs Futures 2025? 2005 

Nestrukturovaný 

(Prevence) 
Re-solv VSA Policy 2012 

Nestrukturovaný UKDPC, ISCD Analogue controls: An imperfect law 2012 

Nestrukturovaný Transform Sensationalist and misleading reporting on NPS (´legal highs´) in the Times 2014 

Prohibiční GOV.UK Harmfull drugs to be banned 2012 

Prohibiční GOV.UK First ´legal high´ to be banned under new powers 2012 

Prohibiční GOV.UK Mexxy, Black Mamba and other ´legal highs´to be banned 2012 

Prohibiční 
Students for Sensible Drug Policy 

UK 
New SSDP Chapter in Newcastle! 2014 

Prohibiční ACMD Consideration of the naphthylpyrovalerone analogues and related compounds 2010 

Prohibiční ACMD Consideration of the Novel Psychoactive Substances (´Legal Highs´) 2011 

Prohibiční GOV.UK ´Legal high´ Naphyrone banned  2010 

Prohibiční GOV.UK Temporary ban on legal highs needed 2010 

Prohibiční GOV.UK Legal high becomes Class B drug 2010 

Prohibiční GOV.UK Students warned about risks of ´legal highs´ 2010 

Prohibiční GOV.UK Temporary bans will fight legal highs 2010 

Prohibiční GOV.UK Festivals warned about ´legal highs´ 2010 

Prohibiční GOV.UK Import ban on psychoactive drug 2010 

Prohibiční GOV.UK Advisory group recommends NRG-1 be 2010 

Prohibiční GOV.UK Response to BBC investigation into ´legal highs´ 2010 

Prohibiční GOV.UK The legal high naphyrone, sold as NRG-1, should be made illegal 2010 

Prohibiční GOV.UK Temporary bans to fight back against ´legal highs´ 2010 

Prohibiční GOV.UK Import ban of Ivory Wave drug 2-DPMP introduced 2010 

Prohibiční GOV.UK ´Legal high´ Naphyrone to be a Class B drug 2010 

Prohibiční GOV.UK New drugs strategy 2010 
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Prohibiční GOV.UK ACMD recommends permanent ban on two "legal highs" 2013 

Prohibiční GOV.UK Action to tackle drug cutting agents 2013 

Prohibiční GOV.UK ´NBOMe´and ´Benzofury´banned 2013 

Prohibiční GOV.UK International action announced on ´legal highs´ 2013 

Prohibiční GOV.UK Drug warning systém detects 10 ´legal highs´ 2013 

Prohibiční GOV.UK Review launched to target reckless trade in ´legal highs´ 2013 

Prohibiční GOV.UK Crime and policing newsletter: December 2013 2013 

Prohibiční GOV.UK Crime and policing newsletter: July 2013 2013 

Prohibiční GOV.UK Poisons service issues ´legal highs´alert 2013 

Prohibiční GOV.UK Drugs policy: new psachoactive substances 2013 

Prohibiční GOV.UK Drugs policy:review into new psychoactive substances 2013 

Prohibiční GOV.UK Important ban of new ´legal high´phenazepam introduced 2011 

Prohibiční GOV.UK New power and protocol aid the fight against ´legal highs´ 2011 

Prohibiční GOV.UK Festival organisers warned over the dangers og ´legal highs´  2011 

Prohibiční GOV.UK New drug control power takes effect 2011 

Prohibiční GOV.UK Drugs tested at Glastonbury Festival 2011 

Prohibiční GOV.UK Important of new ´legal high´banned 2011 

Prohibiční GOV.UK Safe ketamine´ referred to drug experts 2012 

Prohibiční GOV.UK Ketamine ´alternative´referred to drug experts 2012 

Prohibiční GOV.UK ´Legal highs´to become slass b drugs 2012 

Prohibiční GOV.UK First ´legal high´ to be banned under new powers 2012 

Prohibiční GOV.UK 
Justice and Home Affairs (JHA): Brussels 6 to 7 December post-Concil 

statement 2012 

Prohibiční GOV.UK Deadly "legal highs" which mimic Class A drugs to be banned 2014 

Prohibiční GOV.UK ´Legal high´and e-cigarette poisin queries climb 2014 

Prohibiční GOV.UK Deadly "legal highs" which mimic Class A drugs to be banned 2014 

Prohibiční GOV.UK ACMD recommends  ban for two legal highs linked to deaths 2014 

Prohibiční GOV.UK UK calls for international action on mephedrone 2014 
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Prohibiční GOV.UK Campaign launched to warn of risks of ´legal´ highs 2014 

Prohibiční GOV.UK ACMD recommends ban for two legal highs linked to deaths 2014 

Prohibiční GOV.UK Ban on NBOMe and benzofurans comes into force 2014 

Prohibiční GOV.UK UK negotiates closer global collaboration on drugs 2014 

Prohibiční GOV.UK UK calls for international action on mephedrone 2014 

Prohibiční GOV.UK New drug description to help ban family of legal highs 2014 

Prohibiční GOV.UK Drugs policy 2014 

Prohibiční HM Government Drug strategy 2010 ,A Balanced Approach, Third Annual Review 2010 

Prohibiční HM Government 
Drug strategy 2010 Reducing Demand, Restricting Supply, Building 

Recovery 
2010 

Prohibiční HM Government Drug Strategy Annual Review: Delivering within a New Landscape 2013 

Prohibiční HM Government Drug Strategy 2010, Annual Review - May 2012 2012 

Prohibiční HM Government 
Government response to New Psychoactive Substances Review Expert Panel 

Report 
2014 

Prohibiční Home Office Response to „Drugs: New psychoactive substances and prescription drugs“ 2014 

Prohibiční Home Office  Letter to Festival Organiser 2013 

Prohibiční Home Office  Temporary Class Drugs 2011 

Prohibiční Home Office  
Baroness Browning Minister of State for Crime Prevention and Anti-Socila 

Behaviour Reduction 
2011 

Prohibiční Public Health Agency Legal highs factsheet 2009 

Prohibiční 
Public Service Executive 

Partnership 
New Psychoactive Substances Strategy and Action Plan 2014-2017 2014 

Prohibiční 
The New Psychoactive Substances 

Review Expert Panel 
New Psychoactive Substances Review 2014 

Prohibiční The Scottish Government Drug and Alcohol Delivery Bulletin 2014 

Prohibiční The Scottish Government New Psychoactive Substances - Evidence Review 2014 

Prohibiční The Scottish Government 
Initial Trawl of Legal Framework to Restrict the Sale and Supply in Scotland: 

New Psychoactive Substances 
2014 

Prohibiční The Scottish Government Crackdown on dangerous new drugs 2014 
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Regulační Beckley Foundation Legal Highs May Be More Damaging When Made Illegal 2013 

Regulační Home Affairs Committee 
Drugs: Breaking the Cycle Supplementary written evidence submitted by 

Transform Drug Poliy Foundation (DP127a) 
2012 

Regulační Release Government´s Drug Strategy Consultation Paper 2010 2010 

Regulační Transform An alternative to the war on drugs 2010 

Regulační Transform 
Notes on policy and legal responses to novel psychoactive substances (´legal 

highs´) and nonmedical […] 
2012 

Regulační Transform (v BMJ) After the War on Drugs Options for Control 2006 

Regulační UKCIA Drugs panic shock horror again… 2010 

Regulační UKCIA Diane Abbott - Ignorant or deceptive? 2013 

Regulační UKCIA Nailing Jelly to thre Wall 2013 

Regulační Release Government´s Drug Strategy Consultation Paper 2010 2010 

Regulační UKCIA 2010 drug strategy - forcing people to live a drug free life (but not alcohol) 2010 

Roztříštěný ACMD Khat (Qat): Assessment of Risk to the Individual and Communities in the UK 2005 

Roztříštěný ACMD Consideration of the major cannabinoid agonists 2009 

Roztříštěný ACMD Benzofurans: A review of the evidence of use and harm 2013 

Roztříštěný ACMD Re: Desoxypipradrol (2-DPMP) advice 2011 

Roztříštěný ACMD ´NBOMe´compounds: A review of the evidence of use and harm 2013 

Roztříštěný ACMD 
ACMD Advises that legal high desoxypipradrol (2-DPMP) - sold as Ivory 

wave - should be illegal 
2011 

Roztříštěný ACMD Re: ACMD advice on O-desmethyltramadol 2012 

Roztříštěný ACMD Methoxetamine report 2012 

Roztříštěný ACMD Further consideration of the synthetic cannabinoids 2012 

Roztříštěný ACMD Annual Report Accounting Year 2003-4 2004 

Roztříštěný ACMD Update of the Generic Definition for Tryptamines 2014 

Roztříštěný ACMD Re: ACMD´s recommendation on the synthetic opiate AH-7921 2014 

Roztříštěný ACMD Re: ACMD´s recommendation on the synthetic stimulant 4,4´-DMAR 2014 

Roztříštěný ACMD Annual Report 2009-2010 2009 

Roztříštěný ACMD Annual Report 2007-2008 2007 
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Roztříštěný ACMD Annual report 2006-2007 2006 

Roztříštěný ACMD Annual report 2004-5 2004 

Roztříštěný ACMD Biennial report Financial years 2001/2003 2001 

Roztříštěný ACMD Control of 1-benzylpiperazine (BZP) and related compounds 2008 

Roztříštěný ACMD Annual report 2003-4 2003 

Roztříštěný Action on Addiction Let´s talk drugs 2010 

Roztříštěný Beckley Foundation Reducing drug related harms to health: an overview of the global evidence 2003 

Roztříštěný 
Expert Panel on Drug Driving 

(Gov.) 
Finding of Drug Driving Expert Technical Panel 2013 

Roztříštěný GOV.UK Crime and policing newsletter: February 2013 2013 

Roztříštěný GOV.UK Circular 004/2013: Control of synthetic cannabinoids 2013 

Roztříštěný GOV.UK Mexxy to be illegal from tonight 2012 

Roztříštěný GOV.UK Circular: a change to the Misuse of Drugs Act 1971 2012 

Roztříštěný GOV.UK Report summary: synthetic stimulant 4,4´- DMAR 2014 

Roztříštěný Home Office  
A Change to the Misuse of Drugs Act 1971: Control of GBL, 1,4-BD, BZP 

and related piperazine compounds, a futher group of  […] 
2009 

Roztříštěný Home Office  
Explanatory memorandum to the Misuse of Drugs Act 1971 (Amendment) 

Order 2009 
2009 

Roztříštěný Home Office  Recreational drug use among clubbers in the South East of England 2004 

Roztříštěný Home Office  ACMD advice - MT-45 and 4,4´-DMAR 2014 

Roztříštěný Home Office  Safer clubbing 2002 

Roztříštěný 
House of Commons, Home Affairs 

Committee 
Examination of Witness (question Numbers 40-48) 2010 

Roztříštěný 
House of Commons, Home Affairs 

Committee 
Examination of Witness (question Numbers 1-19) 2010 

Roztříštěný National Assembly for Wales Health and Social Care Committee 2014 

Roztříštěný 
Parlament UK Committee on 

Science and Technology 
Suplementary memoranda from ACMD 2006 

Roztříštěný The Court at Buckingham Palace The Misuse of Drugs Act 1971 (Modification) Order 2003 2003 
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Roztříštěný 
The Court at Windsor Castle 

(Gov.) 
Dangerous Drugs 2010 

Roztříštěný ACMD Consideration of the cathionones 2010 

Roztříštěný ACMD 
ACMD Advises that legal high desoxypipradrol (2-DPMP) - sold as Ivory 

wave - should be illegal 
2010 

Roztříštěný ACMD Consideration of the cathinones 2010 

Více (Regul.a 

Nestrukt.) 
Transform Drugs Bill 2005 Lords Second Reading Briefing 2005 

 

 


