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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si za téma zvolila problematiku trestného činu opilství podle § 360 TZ. Jedná se 

o skutkovou podstatu, která se v aplikační praxi vyskytuje spíše výjimečně, nicméně i v těchto 

výjimečných případech je znát, nakolik jde o problematiku obtížnou, neboť již z hlediska 

teoretického vymezení toto téma skýtá řadu velkých výzev. Lze jej mezi hmotněprávními 

tématy považovat oprávněně za jedno nejobtížnějších, s velkým komplexním přesahem. 

Zajímavé je i z hlediska vývoje historického a na problematičnost jeho adekvátního pojetí 

dobře poukazuje i poměrně značně se vzájemně lišící zahraniční právní úprava. Jedná se o 

velmi vhodné téma ke kvalifikačním odborným pracím.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Téma považuji za vysoce náročné, a to nejen z hlediska požadavků na hluboké teoretické 

znalosti základů trestní odpovědnosti a znaků trestného činu, ale především pak kvůli 

nezbytnosti jejich pochopení v širších souvislostech, které je vysoce náročné na odbornou 

abstraktní představivost, díky níž je teprve možné zvolené téma zdárně zpracovat. Poměrně 

náročné je i z hlediska volby systematického členění textu. 

Diplomantka téma zpracovala na základě vhodně zvoleného a dostatečného okruhu 

odborných pramenů, a to jak monografií k tématu, odborných článků, tak i odpovídajících 

soudních rozhodnutí, z nichž některá si vyžádala postupem podle zákona č. 106/1999 Sb. 

V menší míře jsou zastoupeny i prameny cizojazyčné.  

Zpracovány jsou pečlivě a zdařile tak, že vytváří ucelený kompaktní text korespondující s cíli 

diplomantky vytýčenými v úvodu práce. Diplomantka z pramenů vychází, na vhodných 

místech je cituje, jejich závěry ovšem nepřejímá nekriticky, vzájemně je konfrontuje a ve 

vhodných souvislostech je tvůrčím způsobem i dále rozvíjí. Využívá přitom standardní 

vědecké metody, její analýzy a následné syntézy jsou zdařilé. V textu je vhodně využito též 

metody historické a zahraniční komparace. 



 

3. Formální a systematické členění práce 

Struktura textu je logická, přehledná a vhodně zvolená. Práce je tematicky rozdělená do 11 

kapitol, které jsou dále přehledně vnitřně strukturovány. Diplomantka začíná obecným 

představením základních východisek řešené problematiky, následně nastiňuje teoretické 

přístupy a ve třetí kapitole přechází k samotné skutkové podstatě trestného činu opilství a 

v kapitole čtvrté se stručně věnuje sankcím. Nevyhýbá se zcela ani problematice možného 

souběhu trestného činu opilství a problematice účastenství stručně rozebrané v kapitole páté. 

Jako přirozený přechod mezi českou právní úpravou a komparační částí s právní úpravou 

zahraniční (v kapitole 7) působí představení mezních přístupů k řešení zaviněné nepříčetnosti 

(v kap. 6). Historický výklad k právní úpravě na českém území je podrobněji rozebrán 

nestandardně až v druhé polovině práce (kap. 8), v přirozeně se rozvíjejícím textu však 

zvolená systematika dobře funguje. Tyto obsahově logicky provázané kapitoly uzavírá kap. č. 

9. k otázkám tzv. actiones libera in causa“. Následuje vítaný procesněprávní přesah týkající 

se praktické problematiky dokazování. Jak hmotně, tak i procesněprávní aspekty jsou 

následně zohledněny v 11. kapitole, ve které se diplomantka věnuje analýze konkrétní, 

judikatorně řešené kazuistiky. Práci uzavírá přiměřeně obsáhlým závěrem, v němž shrnuje 

rozebíranou problematiku i dílčí úskalí, na která při jejím zpracování narazila. 

 

4. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Diplomantka si za svůj cíl označila 

prozkoumat a popsat problematiku opilství 

v celé její šíři za využití dosavadních 

poznatků právní vědy a právních předpisů, 

které tuto oblast upravují, a to jak z pohledu 

hmotného, tak i procesního práva; a na 

základě sesbíraných poznatků poukázat na 

možné problematické otázky, které zejména 

v praxi mohou činit potíže. Svého cíle 

nepochybně dostála, byť s ohledem na 

obtížnost a velký přesah tématu nelze 

hovořit o rozebrání v celé šíři, a to zejména 

z hlediska procesních souvislostí. Takové 

pojetí by však dalece přesahovalo nejen 

požadavky na kvalitu a obsah diplomových 

prací, ale nepochybně též na jejich 

přepokládaný rozsah. V této souvislosti lze 

poukázat např. na to, že v části textu, v níž 

se zaobírá tím, zda je pro pachatele 

výhodnější právní kvalifikace podle § 360 

TZ nebo podle příslušného kvazideliktu 

opomíjí procesní stránku věci (např. 

možnost odklonů).  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce vznikala postupně a s náležitou pílí, 

již v průběhu konzultací projevovala 

diplomantka velký zájem a postupně se 

prohlubující znalost zpracovávané 



problematiky, kterou odpovídajícím 

způsobem projevila ve výsledném textu. 

Ten ve velké míře obsahuje i vlastní 

hodnocení a úvahy diplomantky a o její 

samostatnosti při tvorbě práce tak nemám 

důvod pochybovat. 

Logická stavba práce 
Struktura textu je logická, přehledná a 

promyšleně zvolená. Text se přirozeně 

rozvíjí, jeho jednotlivé části na sebe 

navazují.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Značné množství odborných pramenů, 

z nichž diplomantka v práci vycházela, je 

v textu zdatně využíváno a vhodným 

způsobem je na ně odkazováno či jsou 

přímo citovány v  přehledném a bohatém 

poznámkovém aparátu. Ojediněle byly 

využity i odborné prameny v německém 

jazyce. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomantka zvolené téma řešila důkladně, 

teoretická východiska rozváděla do 

důsledků a dále s nimi pracovala při 

vytyčování praktických i hypotetických 

problémů. Od žádného úskalí tak neuhýbala 

a v zásadě se též vyhýbala 

nežádoucím  povrchním, nicneříkajícím 

konstatováním. Jen výjimečně je nějaké 

tvrzení, vyslovené mimo řešené problémy, 

zavádějící (například není pravda, jak 

vyjadřuje v úvodu, že by bylo užívání 

marihuany u nás trestné, případně není 

vhodné jako příklad významu rozlišení 

mezi nedbalostním a úmyslným 

kvazidelktem uvést vraždu a zabití, když 

jde v obou případech o trestné činy 

úmyslné). Celkově ve své práci podává 

vysoce odbornou problematiku zevrubně, 

přehledně, aniž by se příliš dopouštěla 

nevhodných zjednodušení. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Po formální stránce je práce přehledná, 

úprava jednotná a odpovídá doporučeným 

šablonám a kvalifikačním pracím tohoto 

typu. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Práce byla zjevně psána i kontrolována 

s náležitou pečlivostí, vyjadřovací 

schopnosti diplomantky jsou na dobré 

úrovni. Práce je psána poměrně čtivě, 

přitom však odborně.  



 

 

5. Vyjádření k práci 

Práci považuji za zdařilou, zvolené téma je velmi obtížné a ke zdařilému zpracování si 

vyžaduje nejen dílčí znalosti skutkové podstaty zvoleného trestného činu, ale především i 

znalosti ze základů trestní odpovědnosti obecně (zejména otázky nepříčetnosti, subjektivní 

stránky atp.). Adekvátním je i přesah do souvisejících otázek znaleckého zkoumání, které 

diplomantka rozebírá v přímé a konkrétní návaznosti na ústřední téma práce. 

Vyzdvihnout bych chtěla především skutečnost, že diplomatka nad řešeným tématem i závěry 

poměrně bohatých parafrázovaných či citovaných pramenů přemýšlela tvůrčím způsobem. 

Sama poukazoval na řadu problematických aspektů. K většině rozebíraných dílčích otázek 

pak zaujímala vlastní, krátce odůvodněná stanoviska (například k přísnosti sankce za podle § 

360 tr. zákoníku), která jsou přinejmenším dobrými a způsobilými náměty k odborné diskusi. 

Diplomantka vysoce odborné téma zpracovává a překládá poměrně srozumitelně, přitom se 

snaží vyhnout trivializujícím kompromisům či alibistickému nekritickému přejímání ve 

zdrojích uvedených tvrzení. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň 
1 

  

Při obhajobě by diplomantka mohla rozvést svůj názor na vhodný přístup a právní úpravu 

sankcionování za trestný čin opilství podle § 360 odst. 1 TZ v souvislostech § 39 TZ. 

 

V Praze dne17. 8. 2020 

 

         Simona Heranová 

              vedoucí diplomové práce 

 


