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  Drogová kriminalita je stále aktuální téma, které je 

významné po teoretické i praktické stránce. Autor práci 

rozdělil do šesti pracovních kapitol, ta dále obsahuje úvod, 

závěr, seznam použité literatury a zkratek, přílohovou část a 

souhrny v českém i anglickém jazyce. Po formální stránce má 

práce všechny náležitosti. 

Práce je členěna přehledně, jednotlivé kapitoly a jejich 

části na sebe logicky navazují. Cíl, který si autor vytýčil 

v úvodu práce, splnil. Zúžení výkladu jen na některé aspekty 

problematiky bylo správné. Výklad je srozumitelný, vcelku 

dostatečně podrobný a autor ho v textu vhodně doplnil příklady 

z praxe, obrazovým materiálem i statistickými údaji (části 

obou posledně jmenovaných jsou i v příloze). Součásti přílohy 

však měly být provázány s textem v příslušných partiích práce. 

Kladně hodnotím pečlivý a samostatný přístup diplomanta ke 

zpracování zvoleného tématu. Množství použitých pramenů je 

vcelku postačující a autor prokázal schopnost s nimi pracovat 

(na s. 33, konec 1. odst. chybí zdroj informací). I po 

jazykové stránce má práce slušnou úroveň, drobných chybiček 

v ní není mnoho (např. s. 30, 11 ř. shora - ...úmluv, které se 

vyvíjeli; s. 37, posl. věta - ...složky..., ...ochromili; s. 

46 + 57 – stádií; s. 69, uprostřed – Tyto pozitiva...; 6 ř. 

zdola - ..., rozbor...vystačilo). 

Závažnější věcná pochybení jsem v práci neshledal.  Na s. 

43, 1. odst. mohl autor pro úplnost zmínit i případnou možnost 

vynucení úkonu (§ 114 odst. 4 TŘ) za určitých podmínek, stejně 



tak v podkap. 4.7.2. uvést i časté použití souprav typu D-

TEST, NIK apod. k orientačnímu testování nalezených po-

dezřelých látek. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a předběžně hodnotím 

stupněm – velmi dobře. 

 

Otázka k obhajobě: Shrňte stručně nejpoužívanější metody a 

prostředky k orientační i exaktní detekci 

drog. 
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