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Daniel ve své bakalářské práci spojil klíčový ekonomický koncept nezamýšlených důsledků s částečně 
sociologickým tématem drogové závislosti. Otázka nezamýšlených důsledků regulací je častým 
tématem v ekonomické literatuře, v souvislosti s drogami se nejčastěji autoři věnují americké 
alkoholové prohibici. Dosud však neexistoval žádný výzkum, který by pomocí ekonomické kategorie 
nezamýšlených důsledků zkoumal vznik drogové závislosti.

Daniel nejprve velmi čtivě popisuje historii a vývoj prohibice drog a její jednotlivé aspekty zkoumané v 
literatuře. Následně se věnuje přehledu tématu nezamýšlených důsledků, kde pomocí velkého 
množství zdrojů předkládá přehled a kategorizaci známých nezamýšlených důsledků drogové 
prohibice, ať už pozitivních, nebo negativních. Některé z těchto důsledků následně ilustruje na dvou 
krátkých případových studiích – na americké alkoholové prohibici 20. a 30. let a na částečné 
dekriminalizaci drog v Portugalsku v roce 2001.

Hlavní část práce tvoří empirická studie kořenů závislosti, kde Daniel prostřednictvím dotazníkového 
šetření zejména mezi návštěvníky drogových center v Praze zjišťoval, kdy, jak a proč se drogově 
závislí respondenti poprvé dostali do kontaktu s drogou. V důsledku drogové prohibice jsou totiž 
potenciální konzumenti drog odkázáni na černý trh. Na něm v důsledku absence jakékoliv regulace 
nejen že nelze ochránit děti a mladistvé, ale navíc zde klíčovou roli hraje signalizační funkce blízké 
sociální skupiny. Často má partner, nebo některý z přátel či spolužáků již s drogou zkušenost. Buď ji 
přímo vyrábí, nebo ví, kde ji sehnat. Současně s tím se taková blízká osoba těší velké důvěře 
potenciálního zájemce o drogu, zejména pokud jde o dítě nebo mladistvého („On to bere, říká, že je to 
fajn, tak proč bych to nezkusil taky. Znám ho, je to můj kamarád, on by mi nelhal.“). To usnadňuje 
rozhodování a přístup k drogám potenciálních zájemců právě z té nejohroženější skupiny.

Hlavní výzkumná hypotéza, kterou se Daniel snažil ověřit, tedy byla, že první kontakt s drogou často 
probíhá prostřednictvím osoby z blízkého okolí zájemce o drogu. Potvrzení této hypotézy by 
znamenalo, že nezamýšleným důsledkem drogové prohibice je paradoxně usnadnění přístupu 
k drogám. V případě legalizace drog by totiž jejich výroba a distribuce probíhala oficiálními kanály, což 
by značně omezilo roli social peers, protože by došlo ke zmenšení neoficiálního černého trhu – jak 
ukazuje třeba právě zkušenost s americkou alkoholovou prohibicí.

Dotazníkové šetření Daniel provedl velmi pečlivě, částečně i prostřednictvím pracovní stáže, kdy při 
asistenci drogově závislým dostal možnost oslovit je osobně s dotazníkem. Proces šetření a získaná 
data Daniel v práci důkladně popisuje a v rámci analýzy formuluje několik zajímavých hypotéz, které 
statisticky testuje. Zjišťuje tak například rozdíl mezi muži a ženami v délce doby mezi prvním 
kontaktem s drogou a prvním užitím drogy, statisticky významný vztah mezi druhem první užité drogy 
a věkem prvního užití nebo rizikem závislosti na tvrdých drogách, atd. V souvislosti s hlavní hypotézou 
Daniel zjistil, že první užití ilegální drogy u takřka 90 % respondentů skutečně proběhlo
prostřednictvím přátel, školního kolektivu, či partnera, přičemž u cca 76 % se tak stalo před dovršením 
plnoletosti (v průměru v necelých 16 letech).

Daniel však diskutuje i omezení plynoucí z jím zvoleného postupu (např. geografickou omezenost, či 
jistý selection bias vzniklý tím, že oslovoval zejména ty drogově závislé, kteří si do drogových center 
např. chodí vyměňovat jehly) a velmi pečlivě formuluje svá zjištění tak, aby závěry příliš nezobecňoval.

Po formální stránce je práce zpracována perfektně, je velice čtivá a je potřeba ocenit i velké množství 
zdrojů, které Daniel při psaní práce prostudoval a využil.
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Práci proto doporučuji k obhajobě se známkou „výborně“ (1) a jsem přesvědčen, že si zaslouží 
pochvalu děkana za vynikající práci, neboť zpracování tématu vysoce převyšuje standard 
bakalářských prací na IES. Současně je třeba ocenit i nasazení studenta při získávání dat, kdy 
nestačilo stáhnout dataset z internetu, ale bylo třeba získávat data rozhovory s drogově závislými při 
stáži v drogových centrech. 

Pár otázek k obhajobě:
1. Uměl by autor odhadnout, jak by na jeho dotazník odpovídali drogově závislí „z ulice“?
2. Menší podíl žen mezi respondenty byl zaviněn podle autora primárně čím? Že ženy spíše 

nechtěly odpovídat, nebo jejich podíl mezi návštěvníky drogových center je takto malý? Pokud 
druhá možnost, nemá nějakou hypotézu, čím to může být způsobeno? Je obecně méně 
drogově závislých žen, nebo se ženy bojí chodit do drogových center (případně za sebe třeba 
posílají muže)?

3. Nesetkal se autor během sbírání dat s informací, jaká je obecně v Praze kvalita drog na 
černém trhu? Nízká kvalita drog je častým příkladem jednoho z nezamýšlených důsledků 
prohibice.
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