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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku, která rozhodně nepatří mezi často volená témata 

kvalifikačních prací. Jedná se totiž nesporně o problematiku složitou a obtížnou, a to jak z teoretického pohledu, 

tak i z pohledu aplikační praxe. S ohledem na význam analyzovaného institutu a některé sporné otázky s ním 

spojené jde určitě o problematiku aktuální a její zpracování se jeví nesporně jako potřebné a žádoucí.  
 

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

Problematika trestní odpovědnosti za činy spáchané v nepříčetnosti je dosti náročná na zpracování pramenného 

materiálu, neboť je třeba provést pečlivou excerpci poměrně bohatých literárních a judikatorních zdrojů. Pro 

zdárné zpracování tématu je potřebné a nezbytné rovněž velmi dobré zvládnutí nejen vlastní právní úpravy 

(současné i minulé), ale též náročných teoretických otázek a principů. Analyticko-syntetická metoda, která byla 

v práci použita, odpovídá předmětu práce a vytyčeným cílům. 
 

3. Formální a systematické členění práce: 

Diplomantka se nejprve věnuje vývoji právní úpravy zkoumané problematiky na našem území od 18. století po 

současnost a vymezení základních pojmů, především nepříčetnost a zmenšená příčetnost. Jádro práce pak tvoří 

rozbor případů actio libera in causa (dolosa i culposa), subsidiárního postihu za tzv. Rauschdelikt a zejména 

odlišení těchto případů. Na to pak navazují úvahy o trestné součinnosti a o vývojových stadiích ve vztahu ke 

zkoumané problematice a s otázky možných, resp. vyloučených případů souběhu. Závěr je pak věnován úvahám 

o ukládání trestních sankcí za trestný čin opilství. Systematika členění práce je proto zcela logická, přehledná a 

plně funkční. 
 

4. Vyjádření k práci 

Práci lze celkově jednoznačně hodnotit jako dobrou. Výstižně jsou identifikovány základní vývojové mezníky 

právní úpravy, jakož i tendence ve vývoji právní regulace. Vymezení základních pojmů je poměrně zdařilé. 

Souhlasit lze s výhradami diplomantky stran pojmů „návyková látka“ a „opilství“. Vztah případů actio libera in 

causa a trestného činu opilství jako vztah subsidiarity je definován správně, včetně vymezení znaků, které tyto 

případy odlišují. Přisvědčit třeba i kritickému postřehu, podle kterého by instituty actio libera in causa měly být 

vymezeny spíše v obecné části trestního zákoníku, než v části zvláštní. Pevnou oporu pro svůj výklad diplomantka 

nalezla zejména v pracích J. Říhy, ze kterých hojně čerpá. Rozbor jednotlivých znaků skutkové podstaty trestného 

činu opilství sice nezřídka zahrnuje zcela elementární výklady o znacích skutkové podstaty obecně, nicméně třeba 

kvitovat, že diplomantka se vždy snaží tyto obecné poznatky aplikovat na analyzovaný trestný čin. K otázce, zda 

trestný čin opilství je abstraktní nebo konkrétní ohrožovací trestný čin, je patrně důvodný závěr autorky, že tento 



trestný je ohrožovacím deliktem sui generis. Přisvědčit třeba i názoru, že se jedná o tzv. vlastnoruční trestný čin a 

souhlasit lze s důsledky s tím spojenými. Konečně třeba souhlasit s názorem, že horní hranice trestu odnětí 

svobody za trestný čin opilství je poněkud excesivní, jakkoliv lze současně i chápat důvody pro takovou právní 

úpravu. V závěru pak diplomantka stručně a přehledně shrnuje stanoviska, ke kterým ve své práci dospěla.  

Celkově lze práci hodnotit jako dobrou. Diplomantka prokázala požadovanou orientaci v právní úpravě a do 

patřičné hloubky se seznámila s relevantní judikaturou a literaturou. S prameny pracuje efektivně, i když místy je 

inspirace těmito prameny až příliš intenzivní. Vnější úprava práce je dobrá, jazykové zpracování práce má 

odpovídající úroveň. 

Předložená diplomová práce po obsahové i po formální stránce splňuje požadavky na ni kladené a způsobilým 

podkladem pro ústní obhajobu.  

 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn dobře. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Analýza právní úpravy, včetně jejího vývoje, 

rozbor literárních zdrojů a judikatury prokazují 

samostatný a tvůrčí přístup.  

Logická stavba práce Práce má zcela logickou strukturu vycházeje 

z obecných pojmů a institutů, přes rozbor právní 

úpravy až po analýzu souvisejících otázek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Dobré a účelné využití poznatků z  literárních 

pramenů a judikatury. S ohledem na zaměření 

práce nejsou zahraniční zdroje zastoupeny. 

Veškeré zdroje, citace i odkazy jsou důsledně 

vyznačovány. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  Hloubka provedeného rozboru zkoumané 

problematiky odpovídá zaměření a cílům práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Z formálního hlediska je text práce zpracován 

dobře. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zpracování má 

odpovídající úroveň. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci  doporučuj i   k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě Na čem závisí zařazení trestného činu opilství 

podle § 360 odst. 1 TZ do kategorií trestného činu 

(přečin, zločin, zvlášť závažný zločin)? 

 

V Praze dne 25.4.2021       

  

  

        ___________________________ 

              JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

                vedoucí diplomové práce 
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