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 Předložená diplomová práce obsahuje 102 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, devíti kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh 

použité literatury je mimořádně obsáhlý a je orientován ve značném měřítku na úzce 

odborně zaměřené práce. Práce je vhodně doplněna přehlednými a ilustrativními 

tabulkami a grafy, které diplomantka sama zpracovala. Po formální stránce splňuje 

předložená práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku sice tradiční, avšak 

současně složitou a stále aktuální, vyvolávající v odborné i laické veřejnosti četné 

diskuse, mimo jiné rovněž v souvislosti se změnami, které přinesl nový trestní 

zákoník. 

  

 Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka charakterizuje cíl a zaměření své 

práce, se nejprve na podkladě použitých pramenů věnuje vymezení základních pojmů, 

jimiž ve své práci operuje, a dále otázkám klasifikace drog. Tato problematika sice 

není klíčová, avšak má význam z hlediska dalšího prováděného rozboru tzv. 

drogových trestných činů. 

 

 Přehledně je zpracován nástin vývoje aktivit na mezinárodním poli, jejichž 

smyslem bylo omezit zprvu jen obchodování s drogami a následně též i zneužívání 

drog, jakož i vývoj právní úpravy na našem území od poloviny 19. století až po 

současnost. Diplomantka zde správně postihuje vývojové tendence, které odrážely 

jednak změny na tzv. drogové scéně ve světě a zejména na našem území, a jednak 

s tím související změny trestní politiky států a zejména Československa, resp. České 

republiky při postihování zkoumaného hromadného a nesporně negativního 

společenského jevu. 

 

 Jádrem práce je kapitola věnovaná analýze tzv. drogových trestných činů a 

trestných činů souvisejících. Diplomantka při rozboru a výkladu zákonných znaků 

jednotlivých trestných činů hojně čerpá z výchozích literárních pramenů a v nemalé 

míře také z judikatury. Kladně však třeba hodnotit právě tu skutečnost, že se snaží o 

samostatný přístup při vlastním zpracování této složité problematiky. Tam, kde to je 

účelné, provádí důsledné srovnání i s předchozí právní úpravou a poměrně výstižně 

komentuje příčiny a důsledky těchto legislativních změn. 

 

 



 

 

 

 Se zkoumanou problematikou pak úzce souvisí kapitola věnovaná alternativním 

formám řešení trestné činnosti závislých osob, která odráží obecně prosazovanou 

tendenci po kombinaci represivního a terapeutického přístupu k takovým osobám, pro 

kterou ostatně diplomantka sama pléduje.  

 

 Závěrečné partie práce se vhodně pro dokreslení zabývají protidrogovou 

politikou v České republice a charakteristikou tzv. drogové scény v Evropě a v České 

republice zejména.  

 

Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako zdařilou. Diplomantka 

prokázala velmi dobrou znalost různých aspektů zvolené problematiky, včetně jejího 

dosavadního literárního zpracování a odrazu v judikatuře. Svým rozsahem, okruhem 

zpracovaných pramenů a do nemalé míry i formou zpracování se předložená práce 

vymyká obvyklému standardu diplomových prací. Práce je zpracována velmi pečlivě a 

svědomitě na podkladě výchozích pramenů a je vhodně zařazena do širšího rámce 

souvisejících aspektů. Předložená diplomová práce po formální i po obsahové stránce 

splňuje požadavky na ni kladené a je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

S ohledem na zpracovanou problematiku a na nedávnou rekodifikaci trestního 

práva jde o téma aktuální. Téma je rozhodně přiměřeně náročné na teoretické znalosti 

a skutečně dosti náročné na zpracování vstupních údajů. Cíl práce byl určitě splněn. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 Při ústní obhajobě své práce by se diplomantka mohla vyjádřit k otázce, jaké 

důvody vedly zákonodárce k rozšíření trestnosti i na případy držení drog pro vlastní 

potřebu, byť v množství větším než malém. 

 

 

V Praze dne  13.07.2011 

 

 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

        vedoucí diplomové práce  

  

 

 
 


