
ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE 

Kriminologické aspekty drogové kriminality 

 

Drogová kriminalita je velkým problémem současné doby a týká se nás všech bez rozdílu 

pohlaví, věku či společenského postavení. Téma drogové kriminality je však velmi široké. 

Práce je proto blíže zaměřená na aktuální a velmi nebezpečný fenomén drog v dopravě. 

Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený přehled o návykových látkách, které jsou 

nejčastěji užívány řidiči. Detailně rozebrat jejich vlastnosti a účinky a popsat, jaký vliv mají 

jednotlivé druhy návykových látek na fyzický i psychický stav řidiče a jaké změny v jeho 

chování způsobují.  

Práce je členěná na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr.  

První kapitola je zaměřená na vysvětlení některých základních pojmů, které jsou v práci 

použity. Druhá kapitola shrnuje historický vývoj užívání návykových látek ve světě i na 

území našeho státu. Český stát prodělal v minulosti několik zásadních zvratů, po nichž se 

měnila situace ve společnosti. S ohledem na tyto etapy, je pasáž věnující se historii užívání 

návykových látek na území našeho státu rozčleněna na tři části. Ve třetí kapitole jsou 

podrobně rozebrány jednotlivé druhy návykových látek. Popsána je zde jejich charakteristika, 

výroba, zdravotní rizika i nejčastější způsoby užití. Nejdůležitější je část, která analyzuje, 

jakým způsobem konkrétní návykové látky ovlivňují chování jedince při řízení vozidla. Čtvrtá 

kapitola se věnuje testování návykových látek u řidičů. Zaměřuje se zejména na postup 

policie při kontrolách a možnosti detekce přítomnosti legálních i nelegálních návykových 

látek v lidském organismu. Dělí metody detekce na ty, které jsou prováděny v terénu přímo 

příslušníky Policie ČR a přináší pouze orientační výsledek a na ty, které jsou prováděny po 

odběru biologického materiálu zejména lékařem a jsou realizovány v odborných laboratořích. 

Kapitola také přináší krátký pohled na to, jakým způsobem jsou testováni někteří 

profesionální řidiči a jak upravují metodiku testování na návykové látky některé firmy, jejichž 

zaměstnanci se dopravy aktivně účastní. 
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