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Diplomová práce má slušnou úroveň. Věnuje se jak aspektům kriminalistickým, tak 
souvisejícím otázkám trestněprávním.

Okruh literárních pramenů, z nichž autor vycházel, je vcelku dostatečný, je obohacen 
též o internetové zdroje. Škoda, že nebyly využity žádné zahraniční literární prameny a že 
nejsou uvedeny alespoň některé praktické příklady. Práce obsahuje řadu statistických údajů, 
přehledně prezentovaných v grafech, a zajímavou fotografickou dokumentaci.

Kladem práce je to, že v ní autor uplatnil své praktické zkušenosti, získané v policejní 
činnosti.  Bezprostřední  kontakt  s terénní  praxí  mu  umožnil  podchytit  dynamický  vývoj  a 
aktuální stav drogové kriminality v České republice.

Systematika práce je vcelku vhodná, text je přehledný, má slušnou jazykovou úroveň 
(s několika překlepy a gramatickými chybami, např. str. 14 „Parkinsonovi choroby“).

- Závažnější věcná pochybení se v práci nevyskytují. Domnívám se však, že výklad některých 
partií by zasluhoval větší rozsah a hloubku, aby byla náležitě vystižena specifika vyšetřování 
drogové kriminality a odlišnosti od jiných druhů delikvence. Mezi taková výrazná specifika 
patří např. využití operativně pátracích prostředků, nezbytnost mezinárodní policejní a justiční 
spolupráce,  nízká  hodnověrnost  svědků  drogových  deliktů  (neochota  ke spolupráci), 
naznačeny mohly být technické prostředky detekce drog. Alespoň stručná zmínka by měla být 
věnována některým důkazním a trestněprocesní problémům, vyskytujícím se při vyšetřování 
drogové problematiky (např. nedávný razantní zásah Ústavního soudu ČR do právní úpravy 
prohlídky jiných prostor  –  viz  nález  II. ÚS 1414/07,  nález  Pl. ÚS 3/09,  stanovisko pléna 
Pl. ÚS-st  31/10, dostupné v databázi NALUS).

Předložená práce vyhovuje požadavkům kladeným na diplomové práce a proto může 
být připuštěna k obhajobě. Při ní by se diplomant měl zaměřit na otázku: 

„Operativně  pátrací  prostředky  používané  při odhalování  a  vyšetřování  drogové 
kriminality“.

Návrh klasifikace:  velmi dobře.

V Praze dne 9. dubna 2011.
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