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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce lze považovat za současné, neboť problematika opilství vyžaduje dostatečný 

teoretický rozbor, který je značně náročný; mnohé otázky jsou vzhledem k názorové 

různorodosti nezřejmé. Zvolené téma je v rámci zpracování tohoto typu kvalifikační práce 

spíše ojedinělé. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – vzhledem k zaměření tématu byly potřeba znalosti z oblasti trestního 

práva, a to zejména trestního práva hmotného, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala potřebné a v zásadě dostačující 

množství údajů; 

- použité metody – odpovídající tématu, užita jak analytická, tak syntetická metoda výzkumu. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2). 

 

4. Vyjádření k práci:  

Předložená práce představuje standardní zpracování zvoleného tématu. Práce je spíše popisné 

povahy, což se vzhledem k tématu a obtížnosti jeho zpracování jeví jako přirozené. Chybí 

komparace se zahraničními právními úpravami, ač to je přirozené obtížné, a konkluze 

směřující k návrhům de lege ferenda. Na druhou stranu autorka všechny závěry odůvodňuje 

a shrnuje, kdy příkladem může být samotný závěr práce. Se zde prezentovanými závěry lze 

souhlasit. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Diplomantka nestanovila cíl práce v textu samotném (lze jej nalézt v abstraktu), ale stanovila 

za záměr práce v jejím úvodu velmi obecně přiblížení zkoumaného trestného činu. Ten lze 

mít vzhledem ke struktuře a obsahu práce mít za splněný. 

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

Diplomantka správně cituje jiné autory, z hlediska případného plagiátorství k práci nelze mít 
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dle oponentovi dostupných poznatků připomínky. Okruh pramenů a podkladů je v zásadě 

dostačující. 

- logická stavba práce: 

- Diplomantka předložila logicky strukturovanou práci, která je v zásadě vhodně systematicky 

členěna. Obecnému úvodu (zejména historie) je věnována možná až přílišná pozornost. Dále 

diplomantka postupuje od obecného ke konkrétnímu (actio libero in causa, rozbor znaků 

trestního činu opilství, součinnost, souběh trestného činu opilství s dalšími trestnými činy, 

sankcionování a závěr). 

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

Autorka užila vzhledem k tématu standardní množství zdrojů, cizojazyčná literatura bohužel 

absentuje. Autorka využila bohatých zdrojů dr. Říhy. V práci jsou ve značném množství užity 

rovněž elektronické zdroje.  Citace jsou jinak standardní a lze je hodnotit jako vyhovující. 

Poznámkový aparát je velmi bohatý. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Diplomantka předložila práci, která je víceméně popisná, vychází z již prezentovaných 

zdrojů. Nelze to však mít jako velkou výtku, neboť autorka se snaží ze zdrojů vycházet a 

v některých případech pak zaujímat vlastní stanovisko. Teoretické aspekty lze považovat za 

vhodně rozebrané. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná, tabulky či grafy neobsahuje. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Jazyková a stylistický úroveň práce je na standardní úrovni. 

 

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

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

• Představte Vaše návrhy de lege ferenda. V čem je současná česká právní úprava § 360 TZ 

nejpalčivější? 

 

 

 

V Praze dne 21. června 2021 

                                                                                                

 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


