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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název Trestné činy v dopravě související s užitím návykových látek 

Autor Bc. Marie Hrušková 

Vedoucí práce Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.  

Oponent práce Mgr. Jaroslav Šejvl 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Nedostatečná úroveň – abstrakt postrádá jasné sdělení (0 bodů). 

Dobrá úroveň – abstrakt je neúplný nebo v něm chybí jeden či více klíčových částí nebo není 
konzistentní s cílem, strukturou práce či diskutovaných poznatků (1-2). 

Velmi dobrá úroveň – abstrakt obsahuje všechny položky, ale: jeho vypovídací hodnota je slabá, 
je příliš dlouhý, je matoucí (3-4). 

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny klíčové informace (5). 

0 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována 
standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Nedostatečná úroveň – odůvodnění nebo rešerše chybí, význam/přínos práce je pochybný, 
neposkytuje odpovídající oporu pro tvrzení autora, chybí přehled předešlých výzkumů a/nebo 
nekriticky přejat, reference na práci jiných autorů je nepřiměřená (0-4). 

Dobrá úroveň – pro zpracování diskutovaného tématu byla vybrána adekvátní odborná literatura. 
V práci je referováno k odpovídající empirické nebo teoretické bázi. Byla provedena rešerše 
předešlých výzkumů (ale jenom nebo v převážné míře českých), na něž je v práci správně 
referováno (5-10). 

Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně diskutována adekvátní odborná literatura k 
tématu. Popis základních pramenů nebo teoretického rámce je na standardní dobré úrovni a 
zohledňuje i práce zahraničních autorů (11-15). 

Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. Teoretický nebo 
empirický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je 

4 / max. 20 
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předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 
interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Argumentace použitá v práci může být 
inovativní a pro obor přínosná (16-20). 

Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru nebo popisu jedné nebo více částí práce, 
zvolené metody neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám (0-4). 

Dobrá úroveň – základní části práce jsou popsány na dostatečné úrovni a umožňují porozumět 
použitým metodám a postupům (5-10). 

Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a 
odpovídají současné vědecké praxi (11-15). 

Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a splňují 
nároky na vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné (16-20). 

4 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s prezentací nebo s interpretací výsledků (0-8). 

Dobrá úroveň – prezentované výsledky jsou vnitřně konzistentní. Některé interpretace výsledků 
jsou přiměřené. Práce zmiňuje některé z jejích hlavních slabých a silných stránek (9-16). 

Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně prezentovány a jeví se jako správné. 
Interpretace výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou diskutovány včetně 
implikací pro interpretace poznatků. Práce demonstruje porozumění implikacím diskutovaných 
poznatků pro další výzkum nebo opatření (17-23). 

Výborná úroveň – výsledky prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Správná 
interpretace výsledků je provedena s kritickým zohledněním možných alternativních vysvětlení. 
Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků. Výsledky 
jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů a zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji 
nových technik a postupů). Jsou učiněna jasná a odpovídající doporučení pro další výzkum nebo 
opatření (24-30).  

8 / max. 30 
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Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

 

Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, etická pravidla výzkumu a ochrana 
osobních údajů nejsou respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena (0-2). 

Dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu, nicméně 
z etického hlediska vykazuje nedostatky, které ale nejsou zásadního charakteru (3-5). 

Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu (6-8). 

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. 
Jsou diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. Autor bere v potaz společensko-
kulturní dopad práce (9-10). 

5 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá společensky aktuálním nebo praktickým problémem 
nebo není na odpovídající úrovni zpracována a vnitřně uspořádána, např. chybí některá z jejích 
klíčových částí, neodpovídá rozsahem požadavkům či je nelogicky uspořádána (0-3). 

Dobrá úroveň – práce pojednává alespoň částečně aktuální nebo praktický problém v kontextu 
oboru. Text je z hlediska obsahového i formálního bez zásadních pochybení, práce je úplná a má 
jasnou strukturu (4-7). 

Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a praktický problém v kontextu oboru. Je 
zpracována na velmi dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy všechny zásady logické 
i formální strukturace textu (8-11) 

Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným 
společenským problémem. Je napsána na vysoké akademické úrovni (12-15). 

 

3 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Předložená diplomová práce si klade za cíl popsat trestné činy v dopravě, související s užívání 
návykových látek. Hned v úvodu práce mne překvapila nesrozumitelnost abstraktu – definovaná 
východiska postrádají logický smysl (zejména východiska nedávají jazykově logický smysl), a kromě 
věty první se nijak nevztahují k předmětu práce, resp. vztahují se vesměs k jinému obsahu než 
k návykovým látkám v dopravě. V části „výsledky“ v abstraktu autorka uvádí, že zpracovala 50 
ukončených soudních spisů (OS Praha 2), kdy ani v jednom nebyl dokument o zdravotním vyšetření. 
Nadále však uvádí, že ve spisech vystupovalo 38 pachatelů. S ohledem na to, že v případě zaměření 
na vliv alkoholu u řidiče se nemohlo jednat o nehody způsobené neznámým pachatelem, není mi 
jasné, kde je zbývajících 12 pachatelů. 
Dále autorka uvádí, že ani v jednom případě není dokument o zdravotním vyšetření lékařem, a v té 
samé kapitole uvádí hladiny metamfetaminu v krvi. O hledem na to, že krev a moč smí být odebrána 
pouze ve zdravotnickém zařízení je zjevné, že takové dokumenty ve spisech byly. 
V průběhu celé práce autorka poněkud nešťastně pracuje s odboru terminologií: „Průměrná doba 
zákazu řízení se u řidičů pod vlivem MDMA vyšplhala na 48 měsíců, tedy přesně na 4 roky. Soud 
v rozsudku dobu trestu ukládá, ale „nešplhá“, a asi není úplně nutné uvádět, že 48 měsíců jsou 
přesně 4 roky; lze předpokládat, že to každý, kdo bude tuto práci studovat, ví. 
Další nevýhodou jsou práce drobné jazykové chyby – od drobných překlepů, až k nesprávnému 
používání předložek; nelogická stavba věty a nesprávné skloňování slov. 
V obsahu práce autorka velmi často (a správně pracuje s pojmem) „stav vylučující způsobilost“, kdy 
s ohledem na komplikovanost pojmu a jeho výklad bych očekával, že se mu bude studentka 
podrobněji věnovat, a to zejm. s ohledem na judikaturu (srov. R 26/2008; a dále  54/1968, R 36/1984, 
R 23/2011 a další). 
Některá sdělení, která autorka v práci dovozuje, např.: „Spáchání trestného činu řízení ve stavu 
vylučujícím způsobilost je samo o sobě motivačním faktorem pro řidiče, kdy spáchání takového 
trestného činu v nich vzbudí touhu se změnit, jak je výše zmíněno v bodu 3. Trestný čin ohrožení pod 
vlivem návykové látky ve stavu vylučujícím řídit v dopravě je velmi závažným trestným činem, přesto 
po naplnění trestu si řidič může zažádat o navrácení řidičského oprávnění“, by bylo vhodné blíže 
vysvětlit, neboť dávají bez náležitého vysvětlení prostor k odmítnutí takového závěru. 



 

5 
 

Na s. 8 autorka uvádí, že k analýze a ke zpracování výzkumné části použila 30 soudních spisů, a to OS 
Pha – východ; tedy zcela si odporuje s tím, co uvádí jako výzkumný vzorek v abstraktu. Rovněž by 
bylo vhodné vysvětlit (s ohledem na místní a věcnou příslušnost stanovenou v tr. řádu), proč se jedná 
o trestné činy v Praze, a neprojednává je tedy příslušný OS v Praze (Praha 2), ale OS Pha – východ. 
Studentka používá budoucí čas pro situace, které nastaly v minulosti. 
Z čeho studentka dovozuje, že SS SPTČ formou nedbalosti je nejčastějším trestným činem proti životu 
a zdraví? K tomu sdělení se vztahuje citace na konci odstavci? Pojem dobrovolný trestný čin je 
neodborný, a nic takového v právní / kriminologické / kriminalistické teorii ani praxi neexistuje? 
Pojem moderní trestné činy? Pokud tím autorka myslí trestné činy ohrožovací, tak skutečně se nedá 
hovořit o tom, že by se jednalo o „moderní“ trestné činy, ale dělení na ohrožovací a poruchové bylo 
již v předešlé právní úpravě z roku 1961. 
Proč studentka na s. 21 cituje limitní hodnoty NL z www.drogy-info.cz, když odkazuje na příslušné 
nař. Vlády, které je dostupné ve Sbírce zákonů? 
Autorka i nadále pracuje s populárně naučnými pojmy, určenými pro širokou veřejnost: „připsáno 7 
bodů, zabaveno 7 bodů (s. 24)“ a nepoužívá pojmy vhodné pro vědeckou práci tohoto druhu. 
Na s. 24 – „naplnilo“ SPTČ znamená, že bylo pravomocně odsouzeno? 
Definice SPTČ § 274 se opakuje, a domnívám se, že ve vědecké práci tohoto druhu není vhodné 
citovat z www.trestni-rizeni.com, ale z odpovídající literatury, kterou je komentář k danému 
zákonu a Sbírka zákonů. 
Stěžejní literaturou, ze které autorka čerpá informace pro svoji práci, jsou zejm. Blažejovského 
(2015) Drogy v dopravě, což je velmi kvalitní a rozhodně relevantní publikace, ale diplomová práce 
nemůže být postavena zejména na ní a na webových stránkách. 
Velmi pěkně a dobře zvolené téma, bylo zpracováno velmi nešťastnou formou. Je mi líto, co musím 
uvést, ale tato práce se studentce opravdu příliš nepovedla. Je otázkou co vedlo k tomu, že v práci 
jsou tak významné nepřesnosti, že vzorek v abstraktu je jiný než vzorek ve výzkumné části, kdy 
v závěru sama autorka uvádí, že co 1 spis to jeden pachatel a další. 
Z práce je pro mne zjevné, že právo a právní jazyk nejsou autorce profesním zaměřením, a tím 
spíše mohla toto téma pojmou adiktologicky, např. se zaměřením na resocializační programy, práci 
s motivací, návrhy zaměření na léčbu pachatelů, apod. 
 

http://www.drogy-info.cz/
http://www.trestni-rizeni.com/
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Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak vznikla disproporce ve vzorku mezi daty uvedenými v abstraktu, ve výzkumné části a v 
závěru práce? 

2. Na jakých principech by měly fungovat resocializační programy pro řidiče – pachatele 
uvedeného trestného činu? 

Body celkem 24 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci nedoporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně / velmi dobře / dobře 

Datum  14. ledna 2017 
Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Šejvl  
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Instrukce pro posudky bakalářských prací: 
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 

k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 
posudku. 

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám. 
3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Instrukce pro posudky magisterských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. 
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat. 
3. Napište celkové shrnující hodnocení. 
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Klasifikace práce podle bodového hodnocení  

Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 
Výborně 100–81 100–86 

Velmi dobře 80–61 85–71 
Dobře 60–41 70–56 
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