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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce autorky si klade za cíl komparovat cíle Reaganovy politiky proti drogám s jejími, zejména socio-

ekonomickými, důsledky, přičemž se ptá, zdali „došlo reálně k naplnění všech vytyčených cílů Reaganovy 

administrativy ve válce proti drogám.“ Autorka se v rámci zkoumané látky dále zaměřuje na ověření hypotézy, 

zda měla Reaganova protidrogová politika zvláštní dopad na rasové menšiny. Vzhledem k rozsahu se práce 

výhradně zaměřuje na domácí aspekty války proti drogám. 

 

V první a druhé kapitole se autorka věnuje zasazení protidrogových opatření do politicko-historického kontextu, 

a to až do doby, kdy se Reaganova politika začala formovat. Zároveň podrobně popisuje jednotlivé cíle 

Reaganovy politiky. Třetí kapitola už se konkrétně zabývá tím, jak se Reagan daných cílů snažil dosáhnout a jak 

byl efektivní, přičemž přihlíží i na „vedlejší“ socio-ekonomické důsledky, zejména vzhledem k rasovým 

menšinám. Závěrečná kapitola pak zhodnocuje úspěšnost celé Reaganovy politiky. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Autorka ve své komparaci vychází z šestibodového plánu, který Reaganova administrativa představila v roce 

1986. Ten slouží k vytyčení jednotlivých cílů v protidrogové politice, jejichž naplnění pak autorka posuzuje. 

Práce má logickou strukturu – autorka nejprve popisuje povahu problému, poté cíle Reaganovy administrativy a 

následně jednotlivé cíle podrobné zkoumá. V práci bych vyzdvihla pečlivost, se kterou autorka zkoumá 

jednotlivé body Reaganovy protidrogové politiky i to, jak se s nimi nakonec administrativa vyrovnala. Vychází 

přitom především z řady statistik, pomocí kterých dokládá, do jaké míry se podařilo naplnit každý daný cíl. Při 

vyhodnocování úspěšnosti politiky možná jen trochu chybí vyhodnocení toho, jestli je širší úspěch nebo 

neúspěch ve válce proti drogám „zásluhou“ především Reaganovy politiky, nebo do jaké míry hrály roli např. i 

další faktory a trendy (autorka např. zmiňuje, že smrt Len Biase mohla hrát roli v odstrašení od užívání drog). 

Práce je vhodně ozdrojovaná – autorka pracuje jak s primárními prameny, tak se sekundární literaturou. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):  

Práce je psaná srozumitelným jazykem, ale vyskytují se stylisticky neobratné věty a obraty, např. na str. 24 

„navýšení domácího boje“ atp. Ostatní formální náležitosti práce jsou v pořádku. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce logicky dochází ke zhodnocení výzkumné otázky. Silnou stránkou je pečlivost při porovnávání cílů a 

dosažených výsledků, slabinou práce je naopak možná až přespřílišný důraz na Reaganův šestibodový program a 

opomíjení dalších trendů a vývoje na celospolečenské úrovni – chybí např. zhodnocení, jestli je podle autorky 

šestibodový plán sám o sobě dostačujícím nástrojem k dosažení většího úspěchu v protidrogové problematice. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

Z jakých důvodů podle autorky Reagan přistoupil právě na takovou protidrogovou politiku, která 

upřednostňovala spíše represivní přístup? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně – B. 



 

Datum: 21.1.2018       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


