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Tato velmi pěkně napsaná a „čtivá“ práce se zabývá dvěma, dle mého názoru ne zcela provázanými 
tématy. V první části autor detailně popisuje dlouholetou disputaci odborné veřejnosti o smysluplnosti 
či nesmyslnosti prohibice jako řešení otázky nelegálních (potažmo některých legálních) návykových 
látek. Ve druhé pak navazuje vlastní emipirickou studií založené na vlastním dotazníkovém šetření. 
Toto šetření se věnuje zejména otázce vzniku závislosti, dle pohlaví, věku a typu nelegánlí drogy, 
kterou respondent užil jako první. 
První, popisnou, část práce, mohu směle označit za (na bakalářské úrovni) vynikající. Autor vhodně 
pracuje s literaturou, zasazuje probíranou tématiku do rámce ekonomické teorie, nechybí ani citace, 
ani názorné příklady a případové studie. V jeho úvahách je nutné poukázat na jeden nedostatek – na 
stranách 4 a 5 autor, vycházeje z klasické/neoklasické teorie (zejména pak z Friedmanna) uvádí, že 
prohibice působí umělý zásah do volného trhu a tím neumožňuje jednotlivcům dosáhnout maximálního 
užitku. Toto tvrzení ale vyžaduje jeden ze základních předpokladů klasické teorie – tj. dokonalou 
racionalitu a informovanost jednotlivých ekonomických aktérů. Droga sama ale má na racionalitu 
svého uživatele nezanedbatelný vliv. Navíc drogová problematika je často v úzkém spojení se 
skupinou mladistvých, kde opět nelze plnou racionalitu a informovanost bezpečně předpokládat. 
Ve druhé části je nutno ocenit autorovu proaktivitu a zájem o tématiku, které vyústily v teréní sběr dat 
pro empirickou studii. Dle očekávání pak množství sebraných dat narazilo na nevelkou ochotu cílové 
skupiny odpovídat resp. odpovídat kvalitně. Autorovi bych doporučil zkombinovat pro příště vlastní 
výzkum s výsledky jiných institucí (například Státního zdravotního ústavu nebo Národního 
monitorovacího střediska pro drogy a drogovnou závislost), které mají data z rozsáhlých výzkumů, 
které netrpí problémem nedostatečné velikosti vzorku (byť cílová skupina opravdu závislých 
konzumentů může být i zde relativně malá a statisticky nedostatečná). Nedostatečnou vypovídací 
hodnotu některých v práci uvedených statistických testů je nutno připsat právě nedostatečné velikosti 
výsledného vzorku, za kterou nelze autora vinit. Co ale v práci chybí je užší propojení empirických 
výsledků se základní otázkou – tj. úvahou o smysluplnosti prohibice drog. Autor předpokládá, že vznik 
legálního trhu by nutně vedl k redukci významu trhu černého. To je obecně logický předpoklad, ale 
chybí zdůvodnění proč by tento efekt měl fungovat i pro případ skupiny mladistvích, která by, jak autor 
tvrdí, neměla na hypotetický legální trh s drogami přístup. Stejně tak, v okamžiku kdy autor empiricky 
ověří svůj předpoklad, že rozhodující vliv při získávání drogy u mladistvých má jejich okolí, chybí 
zasazení tohoto poznatku do celého modelu (tj. co z toho pro nás plyne). 
I přes výše uvedenou kritiku ale práci považuji za velmi dobrou a věřím, že se jedná o vhodné téma i 
pro další rozvíjení na magisterské úrovni, 
 
Celkově tuto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením Výborně.  
 
 
 
Drobné poznámky: 
• Str 27. „protože díra, která vznikne na trhu po státním zásahu, se vždy rychle zacelí.” – toto je 

velmi silné (ač poněkud vágní) tvrzení, které by si zasloužilo rozvést/dokázat 
• Str 35-37: Autor pomíjí zdůraznit, že za zvýšeným trestných činů v době prohibice stojí I 

elementární fakt, že prohuibice z definice navyšuje počet trestaných činů právě o výrobu a 
distribuci alkoholu. Chělo by se to tedy vice zaměřit na trestnou činnost s alkoholem přímo 
nesouvisející. 
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CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 20 
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Manuscript Form         (max. 20 points) 20 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


