
Abstrakt: 

Práce se zabývá čistotou nelegálních drog pervitinu, heroinu a kokainu v širším 

kontextu. Práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem části teoretické je blížeji 

čtenáře seznámit s vybranými nelegálními drogami a krátce představit oblasti, s nimiž je 

čistota těchto látek spojena. Kromě základních informací o těchto ND práce obsahuje 

informace o distribuci a záchytech nelegálních drog v ČR a zabývá se oblastí mezinárodního 

trhu s nelegálními drogami z pohledu velkoobchodní úrovně. Dále se teoretická část zabývá 

samotnou čistotou ND a látkami, kterými jsou nelegální drogy (pervitin, heroin, kokain) 

ředěny (látkami, které se přidávají do ND s různými motivacemi, především však 

ekonomickými). Součástí je také rozvaha autorů Broséus, J., Gentile, N., Esseiva, P. (2015) 

nad užitečností a využitím systému sběru dat o drogových trzích na národní i mezinárodní 

úrovni. Posledním tématem této části jsou metody analýzy ND.  

Praktická část si klade tři cíle. Prvním cílem této práce je sekundární analýza záchytů a 

čistot nejužívanějších ředitelných nelegálních drog v ČR v mezinárodním srovnání (pervitin, 

heroin a kokain). Byla stanovena hypotéza, že čistota zabavených dovážených nelegálních 

drog do ČR (heroinu a kokainu) je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi nižší, protože 

ČR je v tomto kontextu cílovou zemí a nikoliv tranzitní. Druhým cílem je návrh výpočtu 

průměrné čistoty drog pomocí váženého aritmetického průměru, který by měl nahradit prostý 

aritmetický průměr. Vzhledem k různým čistotám drog při různých množstvích zabavených 

drog se tato varianta jeví jako nejpřesnější s doplněním údajů o mediánu a modu. Třetím 

podtématem této bakalářské práce je diskuze nad stanovením hranice množství nelegální 

drogy mezi velkoobchodem a maloobchodem. Tato otázka nebyla dosud na mezinárodní 

úrovni vyřešena. Pro mezinárodní srovnání je stanovena hodnota EMCDDA, která se však 

jeví vysoká. Pro účely České republiky by se mohla využít hranice mezi přestupkovým a 

trestným držením omamných látek, která se naopak jeví jako nízká. Pro makroekonomické 

odhady trhu s nelegálními drogami leží hranice mezi velkoobchodem a maloobchodem 

pravděpodobně někde mezi těmito hodnotami, její stanovení by mohlo vycházet z rozdělení 

množství zabavených drog v jednotlivých záchytech. 
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