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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma diplomové práce je aktuální. Trest zákazu činnosti, kterým soud může pachateli do 

budoucna zabránit ve výkonu určité činnosti, je dlouhodobě účinným nástrojem v boji proti 

kriminalitě. O jeho významu svědčí i fakt, že představuje druhý nejčastěji ukládaný druh 

trestu. Ukládání trestu zákazu činnosti, způsob jeho výkonu a kontroly, ale zejména 

možnosti precizování právní úpravy, která to umožňuje, tak představuje problematiku stále 

aktuální. 

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

metody 

Zpracování tématu si vyžadovalo zejména znalosti z oblasti trestního práva hmotného, ale 

i procesního, přičemž autor tyto znalosti prokázal. Z hlediska použitých metodologických 

postupů se výklad opírá o učebnicové i komentářové zdroje, za současného použití další 

odborné literatury – monografii, periodik a internetových zdrojů. Práce formální a 

gramatické chyby nebo neobratné formulace obsahuje jen výjimečně a nemají vliv na 

kvalitu práce, s výjimkou skutečně nevhodného rozlišení adresátů generální prevence na 

„labilní“ a „normální“ občany (str. 9.). Diplomant vůbec nepracoval se zahraničními zdroji. 
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3. Formální a systematické členění práce 

Práce o rozsahu 80 stran vlastního textu je kromě úvodu a závěru členěna do devíti kapitol, 

které na sebe obsahově logicky navazují, ale systematické členění práce mohlo být zvoleno 

vhodněji. Výhrady lze mít zejména k nepoměru v rozsahu jednotlivých kapitol, když např. 

problematika ukládání trestního opatření zákazu činnosti mladistvým je zpracovaná 

v samostatné kapitole, ale její rozsah je cca dvě strany textu. Obdobně samostatná kapitola 

o trestu zákazu činnosti ukládaného právnickým osobám má rozsah cca čtyři strany.  

 

4. Vyjádření k práci 

Práci celkově hodnotím jako zdařilou. Autor v ní prokázal, že se s problematikou trestu 

zákazu činnosti do patřičné hloubky seznámil. Kladně hodnotím, že se ve svém výkladu 

neomezuje jen na popis získaných poznatků, ale usiluje i o jejich kritickou analýzu, zaujetí 

vlastního stanoviska a formulaci návrhů na zdokonalení platné právní úpravy, i když některé 

z nich jsou jistě diskutabilní (např. úloha zaměstnavatelů při realizaci kontroly výkonu 

trestu zákazu činnosti). V některých částech práce se diplomant odchyluje od tématu, když 

se např. zabývá úvahami o vhodnosti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob (str. 

38), popřípadě názorem na dopady „zvládání“ pandemické situace vládou (str. 78). Za 

nevhodné považuji v odborném textu předkládat argumentaci stran frekvence policejní 

kontroly řidičů motorových vozidel založenou na vlastní zkušenosti s dovětkem „..a to 

upřímně přiznávám, že se za volantem ne vždy chovám jako světec“.  

Diplomant si v úvodu práce stanovil popsat a zhodnotit platnou právní úpravu trestu zákazu 

činnosti a formulovat návrhy de lege ferenda. Takto vymezený cíl práce se mu podařilo 

naplnit. Práci proto doporučuji k obhajobě. 

  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Diplomant splnil stanovený cíl práce. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Zachována. 

Logická stavba práce Logická posloupnost, ale výhrady 
k systematickému členění.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Oceňuji práci s judikaturou i snahu 
diplomanta o zaujetí vlastního postoje k 
diskutovaným teoretickým otázkám. 
Kvalita poznámkového aparátu je 
vyhovující. 
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Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  
Vyhovující pro tento typ práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Vyhovující. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je dostačující, 
neobratné formulace obsahuje jen 
výjimečně. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Autor by mohl při obhajobě objasnit v práci nastíněný návrh de lege ferenda o účasti 

zaměstnavatelů při kontrole výkonu trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení 

motorových vozidel. 

 

Doporučení/nedoporučení práce               
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře (2) 

 
 

V Praze dne 3. května 2021 

 

 

 

          JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 

                           oponentka 


