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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Téma prohibice resp. legalizace drog z pohledu ekonomické analýzy chování trhů a
analýzy právních aspektů regulace či přímo prohibice na drogovém trhu je pro české
prostředí nesporně aktuální a nové. Z tohoto pohledu je práce velmi přínosná.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Téma právní úpravy drogové oblasti je zcela určitě náročné na teoretické znalosti pro jeho
dosah do mnoha částí právního řádu, neboť je to oblast regulovaná různými právními řády
značně různorodě a zároveň existuje široké spektrum řešení z ekonomického pohledu.
Diplomant užil metody právní komparatistiky a syntézy oborů práva a ekonomie. Doplnil
je literárními rešeršemi a užitím záznamů různých druhů dokumentů (např. knih, zákonů,
mezinárodních smluv, judikatury, apod.).

3.

Formální a systematické členění práce
Práce je členěna systematicky po kapitolách a subkapitolách, jazykově i typograficky je
práce zpracována výborně. Diplomová práce je uspořádána předhledně a systematicky.

4.

Vyjádření k práci
Práci rozdělil autor do čtyř ucelených kapitol. Po nezbytném úvodu, kdy autor popisuje
úspěšnost a způsoby regulace v kontextu historického vývoje, se autor věnuje
ekonomickým aspektům drogové prohibice a legalizace, zejména pak poptávkověnabídkové analýze drogového trhu. Diplomant popisuje významné hospodářské dopady
užívání drog. Přínosný je nesporně i přehled vývoje ekonomického myšlení v oblasti drog
a prohibice, i s odkazem na behaviorální ekonomii.
Třetí kapitolu věnoval autor právním aspektům prohibice a legalizace drog, a to jak
v mezinárodním, tak evropském legislativním a institucionálním rámci současné
protidrogové politiky. Závěr práce je úvahou autora o optimálním řešení právní úpravy
regulace drogového trhu.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Cílem diplomanta bylo „…přispět k debatě o
drogové problematice analýzou vybraných aspektů
stávající prohibice i potenciální legalizace drog jak z
hlediska ekonomie, tak z hlediska práva.“ Lze
konstatovat, že diplomantem vytčený cíl byl
bezesporu naplněn.
Samostatnost při zpracování Splněno
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Autor využil dostatečné množství národních i
cizojazyčných zdrojů

Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
6.

Splněno
Významně přesahující standardní úroveň
Výborná
Výborná

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě
Výborná; v případě zodpovězení doplňující
otázky při obhajobě.

Otázka k zodpovězení:
Jaký je názor diplomanta na efektinost řešení, které zvolila Kanada od října 2018 v regulaci trhu
s marihuanou?
V Praze dne 29.12.2018
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