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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Z kriminologických aspektů drogové kriminality se diplomantka zaměřila na fenomén řízení 

motorových vozidel pod vlivem návykových látek a související trestné činnosti. Toto téma je 

nepochybně aktuální vzhledem k vysokým počtům policií každoročně zjištěných 

intoxikovaných účastníků silničního provozu a jimi způsobených dopravních nehod. Zároveň 

se jedná o téma v české odborné literatuře příliš nerozpracované; nemnohé dostupné domácí 

prameny, které se této problematiky významněji týkají, diplomantka vesměs v práci použila.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Vzhledem k omezenému množství domácích pramenů ke zkoumané problematice 

představovalo jejich získání jistě náročnou výzvu. Poznatkovou základnu by bylo možno 

výrazně obohatit ze zahraniční literatury, touto cestou se však diplomantka nevydala. 

Z hlediska celkového pojetí práce zvolila diplomantka méně náročný přístup, kdy se omezila 

na teoretickou studii, shrnující poznatky z dostupné domácí odborné literatury, právní úpravy 

a oficiálních policejních statistik, přičemž určitý empirický počin lze spatřovat v emailové 

anketě mezi českými dopravními společnostmi ohledně kontroly intoxikace u jejich 

zaměstnanců. Z hlediska metod práce se tedy diplomantka omezila na obsahovou analýzu 



dokumentů. Při zpracování tématu trestné činnosti související s drogami nicméně představuje 

samostatnou a náročnou část práce získání alespoň základní orientace v poněkud 

komplikované terminologii v oblasti návykových látek, včetně související právní úpravy. 

Vzhledem ke zvolenému zaměření také náročnost práce zvyšovala nutnost proniknout do 

adiktologických aspektů zkoumané problematiky, zejména pokud jde o účinky jednotlivých 

druhů či skupin návykových látek na člověka a specificky na řidiče motorového vozidla. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce obsahuje úvod, čtyři hlavní kapitoly, závěr, seznam pramenů, abstrakt a klíčová slova 

v českém a anglickém jazyce. Hlavní kapitoly jsou členěny ještě ve třech dalších úrovních na 

podkapitoly. Z věcného hlediska je práce celkově logicky členěna, přijmeme-li způsob, jakým 

se diplomantka rozhodla zvolené téma zpracovat. Diplomantka postupně vysvětluje základní 

pojmy pro oblast drogové kriminality a dotýká se specificky i trestných činů, jež mohou být 

důsledkem řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky, dále popisuje jednotlivé 

druhy návykových látek a jejich možné účinky na řidiče motorového vozidla, a konečně 

rozebírá postupy policie při odhalování řidičů pod vlivem návykové látky, přičemž dopravně 

bezpečnostní akce, při nichž k popisovaným činnostem policie dochází, lze pokládat součást 

preventivních aktivit vůči tomuto typu trestné činnosti. Poněkud nadbytečnou se může jevit 

kapitola o historii užívání drog, ale zároveň ji lze chápat jako historický kontext současného 

fenoménu. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práci je třeba chápat jako literární studii o účincích užití návykových látek na řidiče 

motorových vozidel, včetně možných důsledků řízení pod vlivem návykové látky, a o 

způsobech odhalování intoxikace návykovou látkou u řidičů. Nelze od ní tedy čekat 

podrobnější rozbor relevantní právní úpravy či souvisejících statistik, ani empirické šetření. 

Diplomantka toto méně ambiciózní zaměření práce od počátku poctivě přiznává a vypořádává 

se s ním v rozsahu a kvalitě odpovídající charakteru diplomové práce. Z pohledu vedoucího 

práce je její nejcennější částí kapitola, v níž diplomantka přináší poznatky o jednotlivých 

skupinách návykových látek a zdůrazňuje specificky pro zvolené téma ty jejich typické 

účinky, které mohou mít zvláštní význam pro řidiče motorových vozidel.  

 

 



5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíl práce, jak je vymezený v jejím úvodu, 

diplomantka s menšími výhradami splnila. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka postupovala ve své práci 

samostatně, sama si určila zaměření i 

strukturu práce. S vedoucím práce 

konzultovala dílčí aspekty práce. Vedoucí 

práce nezjistil známky plagiátorství, některá 

sporná místa při práci s prameny vznikala 

spíše jako důsledek diplomantčiny 

nezkušenosti při uvádění citací a odkazů na 

prameny, a diplomantka se je snažila 

v průběhu tvorby práce odstranit. 

Logická stavba práce 
Vzhledem ke zvolenému způsobu 

zpracování tématu je práce celkově 

vystavěna logicky z hlediska sledu hlavních 

kapitol. Obsah některých jednotlivých 

kapitol (zejm. kapitoly 1) je někdy 

z hlediska logické stavby hůře přehledný. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka vyhledala a kvalitně 

zpracovala dostupné domácí zdroje, 

zahraniční zdroje nevyužila. Poněkud 

neobratný způsob citací pramenů je zjevně 

důsledkem nezkušenosti s tímto typem 

práce. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomantka se omezila na základní popis 

zkoumané problematiky, bez ambicí 

hlubšího vhledu či vyvozování složitějších 

závěrů. Podrobnější zpracování některých 

částí (např. kapitola 4) souvisí patrně s lepší 

dostupností příslušných pramenů. 



Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Úprava textu je na slušné úrovni. Grafické 

prvky diplomantka v textu prakticky 

nevyužila, jediné dvě tabulky nemají 

podobu zcela standardní pro odborné práce 

(chybí název, zdroj atd.). 

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazykově i stylisticky je práce na přijatelné 

úrovni. Text je psán čtivě, není v něm 

mnoho překlepů ani gramatických chyb. 

Jazyk je někdy spíše hovorový než 

odborný, diplomantka se na některých 

místech neubránila jazykovým klišé a 

frázím. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Otázka 1: V práci zmiňujete dopravně bezpečnostní akce policie, zahrnující testování řidičů 

na přítomnost návykové látky v organismu, jako nástroje prevence trestných činů v dopravě 

v souvislosti s návykovými látkami. Jaké další prostředky prevence tohoto typu trestné 

činnosti můžete uvést? 

Otázka 2: Do jaké skupiny/skupin trestných činů souvisejících s návykovými látkami podle 

Vámi zmiňované klasifikace EMCDDA byste zařadila trestný čin ohrožení pod vlivem 

návykové látky dle § 274 tr. zákoníku, a proč? 

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 
Doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře (2) 

 

 

V Praze dne 14. května 2018 

 

        ___________________________ 

              vedoucí diplomové práce 


