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Předložená diplomová práce analyzuje veřejněpolitický diskurz spojený s tzv. novými 

psychoaktivními látkami (NPS) ve Velké Británii (VB). V úvodní kapitole autorka nastiňuje 

důvody, proč se touto problematikou zabývat v rámci veřejné politiky, a stručně upozorňuje na 

možná rizika spojená s NPS. Dále stanovuje cíle práce a výzkumné otázky a hned v úvodu se 

věnuje důvodům, které jí vedly k výběru VB. V následující části (trochu nešťastně nazvané 

„Metodologie“) se autorka věnuje teoretickým východiskům a použité metodě analýzy. Třetí a 

čtvrtá kapitola se podrobně věnují popisu vývoje a kontextu drogové politiky ve VB. V analytické 

části autorka identifikuje čtyři soupeřící rámce ve vztahu k NPS. Poslední dvě kapitoly shrnují a 

velmi stručně diskutují výsledky analýzy. 

 

Hodnocení dílčích aspektů práce 

Formální stránka 

Po formální stránce práce se práce pohybuje na hraně přijatelnosti. Autorka v textu cituje 

nejednotně (používá více citačních stylů), nicméně vždy je patrné, zda jde o vlastní myšlenky, nebo 

zda vychází z jiných zdrojů. Použitý jazyk a terminologie odpovídají diplomové práci a zvolený styl 

přispívá k celkové čtivosti. Co jí naopak ubírá, jsou četné překlepy, chyby v interpunkci, střídání 

jednotného a množného čísla nebo použití budoucího času v metodologické části. Strukturu práce 

hodnotím jako přehlednou a logickou, s výjimkou výše uvedeného označení Metodologie pro část, 

kde jsou uvedena teoretická východiska. Je zřejmé, že v případě diskurzivních přístupů nejde tyto 

dvě části oddělit, nicméně označení Metodologie považuji za zavádějící. Pozitivně hodnotím práci 

s literaturou (dostatečný počet zahraničních a aktuálních zdrojů) a také to, že autorka u svých 

překladů vždy uvádí původní citaci. 

 

Metodologie  

Metodologie práce je vhodně zvolená a adekvátní pro účely diplomové práce. Autorka 

provedla vlastní kvalitativní výzkum (analýzu rámců), do kterého zahrnula velký počet dokumentů. 

Proces kódování je podrobně popsán a výsledky analýzy jsou jasně strukturované a doložené 

citacemi. 

 

Věcná stránka 

Práce je z hlediska věcného obsahu informačně bohatá a autorka o problematice referuje 

poučeně. Prokázala schopnost orientace v poměrně složité a odborně náročné problematice NPS a 

její popis vývoje drogové politiky VB považuji za velmi zdařilý (přestože obsahuje i několik málo 

matoucích formulací). Analýza rámců je provedena pečlivě, nicméně popis/interpretace 



 

 

 

jednotlivých rámců se liší co do kvality a detailnosti. To se týká především tzv. roztříštěného rámce, 

kde mám pochybnosti, zda se vůbec jedná o rámec (nicméně to je dáno ranou fází diskuse o NPS), a 

prohibičního rámce, kde jsou ve vztahu k NPSREP a SSDP použity nesrozumitelné argumenty nebo 

citace. Také bych více vyzdvihl skutečnost, že se tyto rámce vztahují explicitně k mladým lidem 

jako poškozeným. Naopak velmi dobře jsou popsány rámce nazvané regulační a nestrukturovaný. 

Zde bych pouze navrhoval nazvat první z nich rámcem regulovaného trhu, protože regulace obecně 

zahrnuje i prohibici. Asi nejslabší stránkou práce (pokud pominu formální nedostatky) je poněkud 

stručná diskuse, která je spíše shrnutím. Jistě by bylo vhodné se na tomto místě vztáhnout 

k teoretickým východiskům práce a případně konfrontovat zjištěné poznatky s obdobnými 

analýzami z jiných zemí (ČR) nebo pro tradiční psychoaktivní látky (zde by se názorněji ukázala 

případná změna diskurzu po příchodu NPS, než pouze odkazem na vývoj regulace). 

 

Celkové hodnocení 

Práci hodnotím jako povedenou a přínosnou, i když z formálního hlediska nepříliš pečlivě 

zpracovanou. Autorka prokázala schopnost provést vlastní systematický výzkum veřejněpolitického 

diskurzu a napsat srozumitelnou a informovanou závěrečnou práci. 

    

S ohledem na výše uvedené doporučuji práci přijmout k obhajobě s hodnocením „velmi 

dobře“. 
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