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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma odklonů v trestním řízení, resp. diskuze nad jejich využitím či změnami je stále 

aktuální a to včetně institutů podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání. Zvolené 

téma tak lze hodnotit jednoznačně jako vhodné pro zpracování. 

 

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, vzhledem k pojetí práce rovněž znalosti 

z oblasti kriminologie, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – rigorozant vyhledal vzhledem k tématu a požadavkům 

kladeným na předkládanou kvalifikační práci dostatečné množství údajů a informací, které 

následně vhodně zpracoval, 

- použité metody – rigorozant pracoval s informacemi a poznatky jak deskriptivním, tak 

analytickým způsobem. Metody jsou odpovídající požadavkům na způsob zpracování této 

kvalifikační práce. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 19 a přílohou č. 3). 

 

4. Vyjádření k práci:  

Předložená práce představuje standardní zpracování zvoleného tématu. Autor vychází 

z dosud předložených poznatků v literatuře, mnohdy k nim zaujímá vlastní názor. Je třeba 

ocenit, že se nejedná pouze o popisnou práci, kdy se rigorozant snaží najít kritický názor, ne 

vždy se mu to však důsledně daří. Některé nedostatky (viz níže) srážejí celkový odraz práce. 
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5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autor stanovil několik cílů práce v kapitole 1.1 Vzhledem ke struktuře a obsahu práce lze 

tyto hlavní cíle práce mít v zásadě za splněné, kdy lze však vzhledem k pojetí práce 

polemizovat s čtvrtým vytknutým cílem. 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Rigorozant správně cituje jiné autory, z hlediska případného plagiátorství k práci nelze mít 

dle oponentovi dostupných poznatků připomínky. 

- logická stavba práce: 

Rigorozant předložil logicky strukturovanou práci. Je třeba ocenit, že se autor rovnoměrně 

zabývá hmotněprávními, procesněprávními i kriminologickými aspekty problematiky.  

Za klíčové pasáže práce lze označit kapitolu čtvrtou včetně subkapitol odrážející konkrétní 

odklony a pátou, ve které se kvalifikant pokouší objasnit využití odklonů na základě 

výzkumu. Poslední kapitolou předkládané práce je pak závěr. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: 

Autor užil vzhledem k tématu standardní množství zdrojů, cizojazyčná literatura je obsažena 

spíše v menším množství. V práci jsou užity rovněž elektronické zdroje, i když někdy 

zvláštní povahy (viz seznam použitých zdrojů na konci práce - např. beck.cz, či zakony.cz). 

Citace jsou jinak standardní a lze je hodnotit jako vyhovující. Poznámkový aparát je 

v zásadě vyhovující. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Zpracovatel předložil práci, která je standardní povahy. Lze ji z hlediska pojetí považovat za 

komplexní pojetí problematiky. Autor prezentuje názory de lege ferenda. Autor zaujímá 

vlastní názor, někdy však bez zobecňujícího závěru. Práce má velmi dobrou úroveň jak 

z hlediska formálního, tak jazykového. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná, grafy, schémata a tabulky se objevují napříč prací, nejvíce 

v kapitole páté. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na velmi dobré úrovni. Gramatické chyby se neobjevují. Nesrozumitelně někdy působí 

poznámky pod čarou. 

 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Důvody nízkého užití odklonů s ohledem na provedený výzkum v kapitole páté. 

 

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

 

V Praze dne 29. října 2018 

                                                                                                

 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


