
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA

POSUDEK OPONENTA PRÁCE

Téma práce : Trestná činnost související se zneužíváním návykových 
látek

Autor :           Mgr. Petr Holubička
Konzultant rigorózní práce: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Oponent :     JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Rozsah práce: 121 stran vlastního textu
Datum odevzdání práce: 8. 3. 2016

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma práce je konstantně aktuální, neboť trestná činnost související se zneužíváním zejména 
drog stále není na ústupu. Mezinárodní společenství a jednotlivé státy hledají cesty, jak 
účinně této kriminalitě předcházet, resp. jak pachatele této trestné činnosti napravit, případně 
též zvažují možnosti některé drogy legalizovat. V České republice je téma aktuální rovněž z 
důvodu zrušení příslušného podzákonného předpisu, kdy znovu nezbývá než se spolehnout 
na judikaturu.

2. Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva, a to jak z trestního práva 
hmotného, tak z trestního práva procesního,

- vstupní údaje a jejich zpracování – rigorozant vyhledala potřebné a dostatečné množství 
údajů, z nich vybrala relevantní informace, zejména pokud jde o zahraniční úpravy,

- použité metody – odpovídající tématu (rigorozant používá běžné výkladové metody a 
prostředky).

3. Kritéria hodnocení práce:

- splnění cíle práce – cílem práce nebyl explicitně stanoven, za její meritum však lze 
považovat rozbor skutkových podstat tzv. drogových trestných činů se zřetelem na aktuální 
vývoj posledních několika let, což se podařilo. 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 
strukturu, kapitoly na sebe přirozeně navazují v pořadí základní drogové pojmosloví, 
historický vývoj, rozbor primárních skutkových podstat tzv. drogových trestných činů a
rozbor dalších trestných činů souvisejících s užíváním návykových látek.

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – rigorozant pracovala 
s dostatečným množstvím literatury a zákonných předpisů. V dostatečném množství rovněž 



užil judikatury vztahující se k tématu. Práce disponuje dostatečným poznámkovým 
aparátem, k citacím nelze mít připomínky. Poznámkový aparát je standardní, občas lze mít 
připomínky k opakujícím se citacím (viz např. pozn. pod čarou 332 a 333). Zcela absentuje 
užití zahraniční literatury.

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – dostačující,
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná, grafy a tabulky absentují. 

V obsahu působí zábavně rovněž „Poděkování“.
- jazyková a stylistická úroveň – standardní

4. Případné další vyjádření k práci: 
Práce je vhodným zpracováním tématu. Rigorozant popisuje účinný stav, resp. jeho 
překotný vývoj a snaží se k němu zaujmout svůj názor a navrhnout řešení.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Považujete v návaznosti na Vámi uvedené názory dekriminalizaci drogové kriminality, resp. 
legalizaci některých omamných a psychotropních látek jako řešení drogového problému?

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.
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