
Kriminologické aspekty drogové kriminality 

 

Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá řadou kriminologických aspektů a otázek spojených 

s drogovou kriminalitou, zejména potom otázkou právní úpravy specificky zohledňující 

vybrané relevantní drogy. V této souvislosti práce u vybraných drog zkoumá vliv jejich 

užívání především na sekundární drogovou kriminalitu, na úmrtnost a zdraví jejich uživatelů, 

a také další negativní společenské a ekonomické aspekty spojené s takovými drogami. 

V návaznosti na vyhodnocení těchto škodlivých vlivů práce navrhuje možné změny v přístupu 

k takovým drogám a srovnává přístupy zahraničních zemí k jednotlivým drogám. Takové 

změny spočívají v návrhu celé škály různých opatření, včetně opatření spočívajících 

v dekriminalizaci či legalizaci určitých způsobů nakládání s jednotlivými drogami. Práce 

rovněž mapuje aktuální českou právní úpravu vztahující se k jednotlivým vybraným drogám. 

Ve svých závěrech vychází práce z celé řady výzkumů a statistických dat. 

Strukturálně je diplomová práce rozdělena do osmi kapitol, kterým předchází stručný 

úvod do zvoleného tématu. 

První kapitola vymezuje základní terminologii užívanou touto prací. 

Druhá kapitola zmiňuje historické případy právní regulace drog, a to jednak právní 

regulaci opia v Číně 19. a 20. století, a jednak alkoholovou prohibici ve Spojených státech 

v letech 1920 až 1933. Na těchto příkladech práce demonstruje, jaký vliv může mít přístup 

státu k jednotlivým drogám na škodlivé působení s nimi spjaté a další okolnosti. 

Třetí kapitola potom krátce poukazuje na mezinárodněprávní aspekty zvoleného 

tématu. 

Následující čtyři kapitoly se potom věnují vybraným drogám. Každá z těchto čtyř 

kapitol obsahuje shodně zaměřené podkapitoly. Nejprve je vždy skupina drog, respektive 

droga stručně popsána. Poté následuje zhodnocení škodlivosti jejího užívání a zmapování 

české právní úpravy vztahující se k vybrané droze. Závěrem každé z kapitol věnované 

jednotlivým drogám je potom popisován přístup zahraničních zemí k vybraným drogám a 

jsou případně navrhovány změny v přístupu k nim. Tímto způsobem práce ve čtvrté kapitole 

zpracovává některé drogy ze skupiny depresiv, konkrétně alkohol a opioidy. V páté kapitole 

se práce z drog spadajících do skupiny stimulancií věnuje metamfetaminu. V šesté kapitole 

věnované halucinogenům práce zpracovává především LSD a psilocybin. Sedmá kapitola se 

potom týká konopných látek. 



Poslední osmá kapitola potom ve své první podkapitole zohledňuje ústavněprávní 

aspekty vybraného tématu a poukazuje na vhodnost aplikace testu proporcionality při 

zavádění opatření souvisejících s nakládáním s drogami. Druhá podkapitola potom poukazuje 

na způsob dekriminalizace určitých způsobů nakládání s drogami v Portugalsku. Práci 

následně uzavírá závěr shrnující hlavní myšlenky práce. 
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