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Volba teoretického tématu je v rámci bakalářské práce počinem ne zcela obvyklým a vždy trochu 

rizikovým. Není totiž jednoduché zvládnout metodologii teoretické analýzy a například rozhodnout, 

zda volit spíše komparativní postup /v tomto případě důsledně porovnat koncepci Lynga a 

Lipovetského/, anebo usilovat o syntézu. Obtíž také způsobuje okolnost, že bez empirické analýzy se 

hůře hodnotí nosnost jednotlivých koncepcí. A navíc pak výsledek dosti závisí i na lehkosti, s níž 

autor/ka propluje všemi úskalími argumentačními a stylistickými, zda dokáže dát dílu elegantní a 

přesvědčivý obal. 

Tento úvod k posudku by mohl znamenat v mnoha případech východisko k totální destrukci 

předloženého dílka, zde však plní opravdu jenom roli poukazu na náročnost úkolu. Faktem ovšem je, 

že autorka čtenáři úlohu neusnadňuje: již na prvních stranách svoji koncepci vyloží, aniž by osvětlila 

důvody, proč doplňovat Lynga právě Lipovetským, proč neuvažovat o výkladech dalších (pojem užívá 

třeba kulturní kriminologie). Neřeší systematicky, zda rekreační užívání drog plní funkci únikovou, 

protestní, kompenzační, expresivní nebo stylotvornou, zda každé příležitostné požití nějaké drogy na 

diskotéce nutně znamená hledání nebo potvrzení identity, atd. Čtenáře tak od počátku vmanévruje 

do role, kdy si klade neustále nějaké otázky. 

Příklady takových otázek se objevují už na prvních stránkách: 

Interpretuje Lyng správně Meada, když I vydává za něco, co má kompenzovat Me? Není to role Self? 

A nepředstavuje I právě to spontánní, individuální (jenže - proč potom všichni neužívají…)? Útěk od 

Marxe se zdá být logickým už proto, že dnešní společnost začíná být zčásti společností bez práce, 

přitom ale je společností masové spotřeby. Jiná otázka je, zda odcizení nevzniká na základě 

zpředmětnění (a dobrá otázka by byla, nakolik je spotřeba druhem fetišismu) – to by ale znamenalo 

jít pro odpověď k původnímu Marxovi (k tomu dochází až na s. 27, proč ale formou překladu 

z anglického vydání?!). Je s podivem, že v práci není provedena žádná hlubší kontrola toho, jak Lyng 

Marxe interpretuje (sotva šlo o „konzumní kapitalismus“), a když už se pouštět do úvah o dělnictvu 

v 19. století, bylo by možno vzpomenout Engelsovo Postavení dělnické třídy v Anglii, kde by se dost 

možná něco z edgeworku také našlo. Úvahy o hedonismu (8) mají v pozadí moderními autory 

nevyslovenou odpověď na otázku, kdy se tedy vlastně jedinci v práci seberealizovali – v průmyslové 

pásové výrobě, v manufakturách, nebo ve středověkých řemeslech? 

Smysl citace Řehákové na s. 9 mi unikl (možná proto, že přichází příliš brzy). Práce trpí tím, že některé 

myšlenky se opakují, ale jiné, přitom klíčové teze jenom velmi stručně až zkratkovitě reprodukují (10). 

Autorka tento problém vytváří tím, že nejprve přibližuje základní směřování, potom vyloží obsah 

kapitol, a teprve potom začne s podrobnějším výkladem. Ale i ten neustále propojuje různé hlediska, 

přičemž hledá primárně průniky (na s. 17 to ilustruje věta „Zde se opět promítá Lipovetsky…“, 

přičemž rozsah jeho citací je nesouměřitelný s rozsahem citací z Lynga nebo i z Meada). 

Lépe vyznívají až reprodukce názorů Reithové, spojení Marxe s postmodernou (27) je ovšem dosti 

křečovité. Platí to ovšem i o spojení Lipovetského s popisem zkušenosti uživatele drog – prostě 



obecné teorie se dají poměrně snadno naroubovat na cokoli. Ale otázkou zůstává, co je skutečnou 

příčinou, a kdo je vlastně schopen rozklíčovat každý jednotlivý případ uživatele. To, co pro někoho je 

projevem sebeaktualizace, pro jiného zůstává pasivní reprodukcí, pouhým konformním přijetím stylu 

druhých, módou, pózou nebo maskou. Samozřejmě můžeme říci, že všichni (nutně) hledají identitu (a 

v postmoderně už to nemají jednoduché). Ale ne všichni to řeší edgworkem (nejen drogami, třeba 

nechráněným sexem nebo gamblingem). Proč? 

Předložená práce zvládla značné množství literatury a volbou tématu je rozhodně inovativní a řadou 

poznatků podnětná. Trpí spíše nesouladem obsahu a formy, autorka prostě zatím nemá s tímto 

formátem dostatek zkušeností. Myslím si, že by s textem bylo možno dále pracovat, to ale není 

podmínkou připuštění práce k obhajobě. S ohledem na výše uvedené připomínky se přikláním 

k předběžnému hodnocení „velmi dobře“. 
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