
 

 

 

  

 

Posudek diplomové práce 

Bláhová, B. (2017). Lék nebo hrozba? Antropologické perspektivy samoléčby konopím 

v České republice. Univerzita Karlova: Fakulta humanitních studií. 

 

Tato diplomová práce představuje úspěšný způsob, jakým lze zkoumat témata zahalená 

předsudky a skrupulemi. Autorka tak navíc činí se stylistickou ladností. Její text je čtivý 

a přehledný. Osobně mi bylo potěšením zabývat se spolu s ní problematikou, jíž se někteří 

výzkumníci vyhýbají, nebo se jí dokonce štítí. Přitom samoléčba konopím je záležitostí 

mimořádně závažnou, neboť užívání konopí je hned po alkoholu v České republice nejvíce 

celospolečensky rozšířeno. Pro společnost, jíž je přičítána značná inklinace k ateismu, je to 

podle mého názoru příznačné. 

Různé choroby, kterými naše společnost trpí, se nedaří zdárně řešit oficiální cestou, a tak se 

nemocní uchylují k "tradiční" (neboli alternativní komplementární) medicíně. Do té 

administrace konopí na našem území historicky patří. Autorka však ve své práci jde dále za 

regionální kontext a věnuje se v úvodu této praxi napříč světadíly a z různých hledisek, uvádí ji 

do souvislostí a výstižně vysvětluje terminologické obtíže, aby následně mohla představit svůj 

výzkumný záměr. Oceňuji, že je přitom schopna kromě anglických literárních pramenů 

používat také francouzsky psané texty a že kromě vědecké literatury pracuje také s uměleckými 

díly (např. od A. Ginsberga) a úředními dokumenty. 

Kapitoly zaměřené na metodologii a prezentaci výsledků výzkumu jsou podle mého názoru 

zpracovány bezchybně. Co se obsahu diplomové práce týče, nesympatizuji s autorčiným 

bipolárním viděním světa, jež je zjevné z jejího textu (např. na str. 12., odst. 1; str. 37, odst. 2 

aj.). Totéž platí pro její pojetí současné medicíny jakožto “moderní” (viz např. str. 11, odst. 4) 

nebo pro dělení drog na “tvrdé” a “měkké” (viz kap. 5.4). Tyto koncepty lze považovat za 

relativní. 

V některých pasážích textu se vyskytují zbytečné generalizace, které by mohly být snadno 

odstraněny doplněním vhodné citace (viz např. str. 11, odst. 1). 

Autorka v diplomové práci nerozlišuje mezi termíny "látka", (rostlinný) "materiál", "přípravek" 
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a (terapeutický) "prostředek", ačkoliv by to, myslím, bylo vhodné (viz např. kap. 3.3). 

Každopádně po odborné stránce je její text obecně vzato na velmi dobré úrovni. 

Opomenu-li místy se vyskytující typografické chyby, nutno zmínit následující technické 

nedostatky. V textu chybí citace McLaughlin, H. (2009), viz str. 13, Brody (1998), viz str. 16, 

NIDA (2017), viz str. 26, a Bernard (2006), viz str. 44, a Sheble & Wildemuth (2009), 

tamtéž. Rovněž citace WMA (1981), zmíněná na str. 12, není v Bibliografii. Na této straně se 

navíc nejedná o úryvek z Deklarace práv pacientů ve Spojených státech, nýbrž o pasáž 

z lisabonské deklarace (viz zde: https://goo.gl/JThs4Z). 

U citace Miles et al. (2016) na str. 25 je pravděpodobně mylně zaměněno křestní jméno 

a příjmení autora. Citace odkazuje k dokumentu Light, M., Orens, A., Rowberry, J., & Saloga, 

C. W. (2016). The Economic Impact of Marijuana Legalization in Colorado. Denver: 

Marijuana Policy Group. 

Na str. 27 je mylně uveden rok u citace Branch (2010). Text vyšel o rok později. U citací 

Dingle (2015) a Shrivastava (2011) tamtéž chybí "et al.". 

Rok vydání publikace by měl u citací v textu být uveden vždy za jménem autora, nikoliv 

odděleně na konci odstavce (viz str. 13). 

Některé citace v oddílu Bibliografie jsou nekompletní, např.: 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders. Arlington. http://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.744053 (chybí 

vydavatelství) 

Hugh-Jones, S. 1993. "Food" and "Drugs" in Northwest Amazonia. In Tropical Forests, People 

and Food: Biocultural Interactions and Applications to Development (ed.) H.e. al.: UNESCO. 

(chybí místo vydání) 

Montastruc, J. L., Bagheri, H., Geraud, T., & Lapeyre-Mestre, M. (1997). [Pharmacovigilance 

of self-medication]. Thérapie (chybí ročník, číslo, rozsah stran) 

THOMPSON, C. L. (Ed.). (2015). Self-Medication in the Nineteenth Century. In Patient 

Expectations (pp. 33–48). University of Massachusetts Press. Retrieved 

from http://www.jstor.org/stable/j.ctt1cx3t33.6 (chybí místo vydání) 

Jiné citace jsou nejednotně naformátovány a je zjevné, že byly vytvořeny pouze strojově, bez 

další kontroly, např.: 

Buclin T. and Ammon C. (eds), 2001, L'automédication: pratique banale, motifs complexes, 
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Genève: Médecine et Hygiène, Cahiers Médico-Sociaux, 11–29 nebo Zavázalová, H. Vybrané 

kapitoly ze sociálního lékařství. Praha : Karolinum, 1992. 

Katzung, B. G ., et al. Základní a klinická farmakologie. Praha: H&H, 1994. ISBN 80-85787- 

35-0. Kapitola Dodatek pro české čtenáře, s. 10. 

Text obsahuje místy překlepy ve jménech citovaných autorů, např. Lecomta, Popa 

a Devinského. 

Výše uvedené nedostatky považuji s ohledem na celkovou úroveň zpracování této diplomové 

práce za irelevantní a vřele ji doporučuji k obhajobě. Hodnotím ji klasifikačním stupněm 2. 

V rámci diskuze bych se rád věnoval rizikům možného zkreslení dat při jejich sběru přes 

zájmové spolky a asociace pacientů, s nimiž autorka spolupracuje. Velmi by mě také zajímalo, 

zda tyto organizace hodlají s výsledky provedeného výzkumu nějakým způsobem dále naložit. 
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