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Hodnocení diplomové práce 

Kateřiny Kabelíkové  

„Vývoj právní úpravy tzv. drogových trestných činů“ 

 

 

Předložená diplomová práce obsahuje 68 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, tří základních kapitol a závěru. Vnější úprava je velmi pěkná. 

Okruh použité literatury je určitě přiměřený zvolenému tématu práce. Po formální 

stránce splňuje předložená práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

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

současně dosti obtížnou. Zdánlivě snadné zaměření práce je totiž značně 

komplikováno vyvíjející se a zejména měnící se judikaturou, nemluvě o nezřídka 

rozporné názory vyslovované v literárních pramenech. To ve svých důsledcích vede 

k vyšším nárokům na samotné zpracování práce, vyžadující kritickou analýzu a 

následnou syntézu a využití informací z různých zdrojů. 

 

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

práce, se rovněž zabývá vymezení základních pojmů. Zde třeba kvitovat, že se omezila 

na základní a pro další rozbor podstatné informace a nenechala se zlákat podrobným 

popisem užívání a účinků drog, jak mnozí diplomanti začasté činí.  

 

V následující kapitole své práce se pak věnuje analýze právní úpravy se 

zkoumané oblasti.  Oblast mezinárodních dokumentů, včetně dokumentů Evropské 

unie, je zpracována velmi přehledně a svědomitě. Při rozboru současné právní úpravy 

v České republice diplomanta velmi správně předřazuje pojednání o principu 

subsidiarity trestní represe a o důsledcích formálního pojetí trestného činu a jeho 

materiálních korektivů, neboť tato obecná teoretická východiska mají klíčový význam 

pro interpretaci a aplikaci jednotlivých skutkových podstat. Rozbor jednotlivých 

skutkových podstat je proveden velmi pečlivě a svědomitě. Diplomantka se zde opírá 

především o publikovanou judikaturu a z části i o literární prameny. Přisvědčit třeba 

námitce, že vzdor judikatuře nejsou hranice rozsahu v kvalifikovaných skutkových 

podstatách zcela zřejmé. Funkční je rovněž partie o mimotrestních normách týkajících 

se drogové problematiky. 

 

Navazující kapitola práce je meritorně věnována patrně klíčové otázce celé 

trestní politiky v oblasti drog, a to zejména hranice trestnosti (množství větší než 

malé), a dále rozsahu nedovoleného nakládání s drogami. Velmi pečlivě je zde 

zpracován přehled vývoje normativního zakotvení množství drogy, které by mělo 

trestnost zakládat. Velmi správně je zde zdůrazněna individualizace jedné spotřební 

dávky s ohledem na osobu konzumenta a zejména míru jeho drogové závislosti. Právě 

toto hledisko je často opomíjeno. 

 



 

Poslední kapitola práce se zabývá předně velmi aktuální otázkou, a to legalizace 

konopí pro léčebné účely, a to z pohledu vývoje právní úpravy a judikatury. Tato 

partie je zpracována velmi přehledně a srozumitelně. Pozornost je konečně věnována 

rovněž nálezu Ústavního soudu ČR, kterým byla zrušena část nařízení vlády č. 

467/2009 Sb. 

 

V závěru své práce diplomantka stručně, přehledně a výstižně shrnuje poznatky, 

ke kterým ve své práci dospěla. Stávající právní úpravu hodnotí jako v zásadě 

vyhovující. Zdůrazňuje potřebu sjednocování interpretační a aplikační praxe soudů. 

Zde vidí důležitou roli v judikatorní roli Nejvyššího soudu ČR. 

 

Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako zdařilou. Diplomantka 

prokázala skutečně hlubokou znalost zvolené problematiky, a to jak pokud jde o 

právní úpravu, judikaturu tak i pokud jde o dosavadní zpracování v odborné literatuře. 

Zejména v této souvislosti třeba vyzdvihnout pečlivost a svědomitost zpracování, 

přehlednost a srozumitelnost výkladu, kritický přístup k pramenům a velmi dobré 

formulační schopnosti diplomantky.  

 

Předložená diplomová práce po obsahové i po formální stránce určitě splňuje 

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

 

Při ústní obhajobě své práce by diplomantka mohla vyjádřit svůj názor na 

otázku trestnosti provozování tzv. grow shopů 

 

Předběžná klasifikace:   výborně 

 

 

V Praze dne 21.2.2017 

 

 

        JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

          vedoucí diplomové práce 

 

 


