
 

1 
 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název       Porovnání primární drogové kriminality před a po změně trestního zákoníku.

Autor  Zdeněk Chuchel

Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Šejvl  

Oponent práce Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.

 
 

Hodnocená položka  Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Nedostatečná úroveň – abstrakt postrádá jasné sdělení (0 bodů).

Dobrá úroveň –  abstrakt  je neúplný nebo  v něm  chybí  jeden  či  více  klíčových  částí nebo není 
konzistentní s cílem, strukturou práce či diskutovaných poznatků (1‐2). 

Velmi dobrá úroveň – abstrakt obsahuje všechny položky, ale: jeho vypovídací hodnota je slabá, 
je příliš dlouhý, je matoucí (3‐4). 

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny klíčové informace (5). 

2 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována 
standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Nedostatečná  úroveň  – odůvodnění  nebo  rešerše  chybí,  význam/přínos  práce  je  pochybný, 
neposkytuje  odpovídající  oporu  pro  tvrzení  autora,  chybí  přehled  předešlých  výzkumů  a/nebo 
nekriticky přejat, reference na práci jiných autorů je nepřiměřená (0‐4). 

Dobrá úroveň – pro zpracování diskutovaného tématu byla vybrána adekvátní odborná literatura. 
V  práci  je  referováno  k odpovídající  empirické  nebo  teoretické  bázi.  Byla  provedena  rešerše 
předešlých  výzkumů  (ale  jenom  nebo  v  převážné  míře  českých),  na  něž  je  v  práci  správně 
referováno (5‐10). 

Velmi dobrá úroveň – byla  zvolena  a  je podrobně diskutována  adekvátní odborná  literatura  k 
tématu.  Popis  základních  pramenů  nebo  teoretického  rámce  je  na  standardní  dobré  úrovni  a 
zohledňuje i práce zahraničních autorů (11‐15). 

Výborná úroveň – význam a praktické  implikace práce  jsou dobře definovány. Teoretický nebo 
empirický  základ  je  dobře  popsán  včetně  práce  zahraničních  autorů  a  v práci  diskutován.  Je 

6 / max. 20 



 

2 
 

předložen odpovídající  a  kritický přehled dosavadních  výzkumů,  který odpovídajícím  způsobem 
interpretuje  současné poznatky  a  kontroverze  v oboru. Argumentace použitá  v práci může být 
inovativní a pro obor přínosná (16‐20). 

Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru nebo popisu  jedné nebo více  částí práce, 
zvolené metody neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám (0‐4). 

Dobrá úroveň – základní  části práce  jsou popsány na dostatečné úrovni a umožňují porozumět 
použitým metodám a postupům (5‐10). 

Velmi  dobrá  úroveň  –  všechny  použité  klíčové metody  a  postupy  jsou  podrobně  popsány  a 
odpovídají současné vědecké praxi (11‐15). 

Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy  jsou podrobně popsány a  splňují 
nároky na vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné (16‐20). 

7/ max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s prezentací nebo s interpretací výsledků (0‐8).

Dobrá úroveň – prezentované výsledky  jsou vnitřně konzistentní. Některé  interpretace výsledků 
jsou přiměřené. Práce zmiňuje některé z jejích hlavních slabých a silných stránek (9‐16). 

Velmi  dobrá  úroveň  –  výsledky  jsou  srozumitelně  prezentovány  a  jeví  se  jako  správné. 
Interpretace  výsledků  jsou  přiměřené.  Slabé  a  silné  stránky  práce  jsou  diskutovány  včetně 
implikací  pro  interpretace  poznatků.  Práce  demonstruje  porozumění  implikacím  diskutovaných 
poznatků pro další výzkum nebo opatření (17‐23). 

Výborná  úroveň  –  výsledky  prezentovány  srozumitelně  a  jeví  se  jako  správné.  Správná 
interpretace  výsledků  je provedena  s kritickým  zohledněním možných alternativních vysvětlení. 
Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků. Výsledky 
jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů a zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji 
nových technik a postupů). Jsou učiněna  jasná a odpovídající doporučení pro další výzkum nebo 
opatření (24‐30).  

15 / max. 30 
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Etické aspekty práce

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

 

Nedostatečná  úroveň  – etické  otázky  jsou  opominuty,  etická  pravidla  výzkumu  a  ochrana 
osobních údajů nejsou respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena (0‐2). 

Dobrá  úroveň  –  práce diskutuje  etická  pravidla  a  ošetřuje  zájmy  účastníků  výzkumu,  nicméně 
z etického hlediska vykazuje nedostatky, které ale nejsou zásadního charakteru (3‐5). 

Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu (6‐8). 

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů  jsou dostatečně ošetřeny. 
Jsou  diskutovány  všechny  etické  konflikty  výzkumné  činnosti. Autor  bere  v potaz  společensko‐
kulturní dopad práce (9‐10). 

4 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá společensky aktuálním nebo praktickým problémem 
nebo není na odpovídající úrovni  zpracována a vnitřně uspořádána, např. chybí některá  z jejích 
klíčových částí, neodpovídá rozsahem požadavkům či je nelogicky uspořádána (0‐3). 

Dobrá úroveň – práce pojednává alespoň částečně aktuální nebo praktický problém v kontextu 
oboru. Text je z hlediska obsahového i formálního bez zásadních pochybení, práce je úplná a má 
jasnou strukturu (4‐7). 

Velmi  dobrá  úroveň  –  práce  pojednává  aktuální  a  praktický  problém  v  kontextu  oboru.  Je 
zpracována na velmi dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy všechny zásady logické i 
formální strukturace textu (8‐11) 

Výborná  úroveň  –  práce  je  originální  a  přínosná  pro  rozvoj  oboru,  zabývá  se  významným 
společenským problémem. Je napsána na vysoké akademické úrovni (12‐15). 

 

7 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Autor  si  vybral  relativně  úzké  téma,  které  se  snažil  poctivě  zpracovat.    Autor  vyhledal  základní 
literaturu  v českém  jazyce,  přičemž  se  omezil  takřka  výhradně  jen  na  články  zabývající  se  přímo 
tématem  změn právní úpravy drogových  trestných  činů. V teoretické  části  se  sice pokusil  zasadit 
téma do  širšího  trestně‐politického  kontextu,  zejména  citováním diskusí na  téma  legalizace drog, 
ovšem bez propracovanějšího  kritického  zhodnocení.  Časový odstup od  zpracovaných pramenů  a 
neutuchající společenská diskuse k tématu regulace drog k tomu přitom přímo vybízí. Vývoj právní 
úpravy  je  zpracován  pro  účely  práce  dostačujícím  způsobem,  byť  je  zřejmé,  že  vychází  výhradně 
z textu  jednotlivých  skutkových  podstat  bez  hlubšího  pochopení  zásad  trestního  práva,  systému 
trestních  sankcí  a  podmínek  pro  jejich  ukládání  a  trestního  řízení  jako  celku.  Za  podstatný 
nedostatek považuji  též  takřka naprostou absenci práce  s judikaturou,  která by měla  tvořit  jeden 
z hlavních  zdrojů  pro  zpracování  zvoleného  tématu.  Autor  se  nedopouští  zásadních  etických 
pochybení,  neboť  pracoval  výhradně  s oficiální  literaturou  a  anonymizovanými  daty,  přesto  bylo 
namístě, aby téma etiky alespoň zmínil.  
Ve výzkumné části autor zpracovává statistická data, přičemž podstatnou část již zpracovaných dat 
přejímání z výročních zpráv o stavu ve věcech drog v příslušných  letech, které zpracovává Národní 
monitorovací  středisko  pro  drogy  a  drogové  závislosti,  aniž  by  práci  obohatil  o  další  rozšiřující 
interpretace a vlastní závěry. V části zabývající se srovnáním a vývojem ukládání jednotlivých druhů 
trestů, případně jeho délek, se jasně projevuje shora vytýkaný nedostatečný vhled do problematiky 
ukládání  trestů  (např.  vliv  recidivy  pachatele,  souhrnné  tresty  apod.),  v jehož  důsledku  se  autor 
dopouští  ne  zcela  správních  či  zjednodušujících  závěrů  (např.  co  se  týče  úvah  o  nepodmíněném 
trestu  za držení  konopí pro  vlastní potřebu,  str. 58). Autor  se  současně bez hlubší  znalosti praxe 
sběru dat o drogové kriminalitě pouští do úvah vysvětlujících číselné rozdíly ve vykazovaných datech 
v různých  resortech  či  fázích  trestního  řízení, namísto  zkoumání nosnějších  témat, např. drogové 
kriminality dle typu užívaných drog apod.  
I přes shora uvedené výtky svědčí v autorův prospěch, že si vybral téma aktuální, které si zaslouží 
další pozornost  i v budoucnu a  s delším  časovým odstupem od nabytí účinnosti nového  trestního 
zákoníku. Shromážděné poznatky jsou využitelné jako zdroj dat a jsou logicky a přehledně členěny.  
 



 

5 
 

Doplňující otázky k obhajobě  1. Vysvětlete pojem „množství větší než malé“ OPL ve vztahu k drogovým trestným činům, 
včetně způsobu jeho stanovení pro účely trestního řízení. 

2. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy legalizace, dekriminalizace a depenalizace – dejte výrazy do 
kontextu se současnou českou právní regulací tzv. nelegálních drog.  

Body celkem 41 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení  práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 

Datum   19.8.2014
Jméno a příjmení, podpis  Hana Fidesová

 
 
 
 


