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1) Věcn , p ínos pr ce a její p idun hodnota
P ínos práce nedokáŽu posoudit, pokud autorka opomíjí dosavadní poznánt p edmětu jejího
zkoumání.

2) Stanovení v zkumnilch otdzek a jejich zodpovězení
otazky byly stanoveny, méně pak již odrivodněny. Určitá empirická odpověď poskytnutaby|a, není
mi však jasné' nakolik jsou tyto poznatky reliabilní.

3) Strakturace prdce
Práce má celkem standardní strukturu, postupující od v;izkumné otáil<y p es metodologii, teorii a
analyzu po diskusi a závěr. Teoretická část však sestává z něčeho jiného, nežbych očekával. U
analyzy rétmování ve ve ejné politice povaŽuj i za ptoblematické, když je nejprve v kap. 4 podán
jaksi objektivizující p ehled debat a kontroverzí, ktery má snad i rámovat následnou
konstruktivistickou analyzu dokument v kap. 5, kďyž p itom analyzované dokumenty jsou Samy
nutně zdrojem informací pro onen p ehled. Jak chce autorka nalrysovat hranici mezi těmito dvěma
světy?

4) Věcn spr vnost a p esvědčivost argumentacey

''Rozt íštěny rámec'' není rámec, nemá prvky riplného rámce. Lze skutečně re_konstruovat támec ze
t í druh ri edních dokumentri, které mEí p edepsanou strulcturu a obsah? Jaky to má p esah do
ve ejněpolitické debaty? Yzyvá tyto dokumenty někteq ričastník debaty, jak a s jalimi drisledky
pro navrhovaná opď ení? Alze vribec považovatzarámec něco, co nedisponuje ani splečnou
,deťrnicí problému? Podle mého názoru p ed rokem 2008 nevznikl ve ve ejněpolitické debatě žáďny
rámec specificky pro NPL. Rozt íštěn; rámec bych neuváděl.

Nesnaží se autorka kažďy dokument akažďého aktéra zaÍaďit za každou cenu? Zmi uje , že do její
analyzy vstupovaly také ''určité ambivalentní dokume[tY'', tedy takové neza aditelné, které _ mymi
slovy _ obsahovaly více rámcťr najednou. To p eci není anomálie - naopak, je to docela běžné.
Nakonec však v p íloze uvádí u každého dokumenfu porrze jeden rámec, s jedinou qfjimkou
(poslední položka tabulky), kdy pfipouští rámce dva. Proto mám podeďení, že pokud by se autorka
poctivě zamě ilana hledání nejednoznačností, tak by takovych ,,ambivalentních dokumentťl" ve
vzorku našla mnohem více.
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5) Propracování a aplikace teotetickj,ch u choilisek a p ístupťl
Práce obsahuje urěity teoretick p ehled anal zy rátmcli' ale postrádám v ní iďormace o
dosavadním stavu pozruíní o rrírnovríní NPL v drogové politice. V vodu autorka deklaruje, že
čelem její anal ry je,,porozumět zprisobrim' jalcmi lze o problému NPS p em šleť'. Uveden

p ehled drogové politiky ve Velké BriLfurii i lyhrocen;ich debat o roli expertrrích doporučení je sice
pot ebn 

' 
ďe pro tento ričel nedostaěující. Autorka zanedbala porovnání sw ch w sledkri

s dosavadními v dané oblasti.

6) Metodotogicb!,p ístup a aplikace jednotliu!,ch metod
Autorka zcela rrypustila ďskusi reliability.

Konflilď z jm : jsem autorem metodologické stati, na které autorlra částečně postavila svoji
anal zu. Mnou navrhovan postup použila zjednodušeně, nap íklad,v1pustila diskusi reliability.
Nab v mJi dojnu, že jsem shtdentkou nebyl pochopen a moje rady nebyly respeldovány, tak mohu
mít tendenci k p íliš p ísnému hodnocení její práce.

7) Využit{ lileratury a dat
Nedovedu posouďt

8) Slylistika aforruÍlní 4tracování (citace, gra1|icktÍ tiprava atd.)
Autorka používá termín ,,analogovy zÁkaz" pto ptolltbici analogick ch látelq tj. určit ch skupin
chemicky pffbuzn ch látek bez ohledu na p esnou strukturu molekuly, která mriže b t teprve
v budoucnu vynalezena. Adjektivum analogou , bylo dosud používríno p evríŽně v elektrotechnice pro
jely 

''spojité' 
plynule proměrmé" ftttp J /abz.cz), tedy jako protiklad k jevum digitríIním. Místo něj

bych nawhoval farmaceutickou v prijčku - hovome o zákazu generickém, tedy o zákazu ,,plivodem,
rodem daném; rodovém, druhovém" (http://ssjc.ujc.cas.cz).

Desítky nešikovně' chybně, místy až bolestivě p elož en' ch pasáží ze vzorku dokumentťr j sou
doprovrízeny p episem p vodního zrrění v pozrrámce. Tento postup chápu tak, že autorka si za
p ekladem nestdí a čteruá i nazračuje, aby se raději spolehl na ang1ick originráLl. V diplomové pníci
postavené na anal yze cizojazyčn ch dokumentu bych ale raději viděl dob e p eložené pasážrbez
poznámek. Konflilt zájm : živítn se jako e adateL Pokud by byla autorka nucena ěeslrou verzi
zkvalitnit, mohl bych mít z toho peněžity prospěch.

Zu!,še uvedenych drlvodrl doporučuji práci p ijmout k obhajobě
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